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Resumé: 

 

 Závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou organizační struktury domu dětí 

a mládeže. Práce vychází z poznatků a zdrojů získaných v rámci bakalářského studia, odborné 

literatury, dotazníkového šetření a vlastních zkušeností autora. 

 V úvodní části práce uvádí souhrn teoretických východisek včetně typologie domů 

dětí a mládeže. Podstatou výzkumné části je zmapování současného stavu – typů používaných 

organizačních struktur. V závěru práce je navržen jeden z možných optimálních modelů 

organizační struktury pro různé typy DDM. 

 

Summary: 

 

 This work focused on organizational structures in leisure time center such as „hous of 

children and youth“ (DDM). The work results from piece of knowledge of the university 

education, professional literature, questionnaire research and autor’s own experiences. 

 Preliminary the work provides the overview of theoretical knowledge including 

typology of DDM. The research maps existing situation – types of organizational structures 

wich are usually used. In conclusion the work makes a proposal of optimum organizational 

structures subjekt to different types of DDM. 
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1 Úvod 

Střediska volného času jako součást vzdělávací soustavy České republiky jsou jedním 

z typických školských zařízení, která se však svým pojetím často vymykají tradičnímu 

chápání školské instituce. V jejich činnosti se vyskytují jak tradiční „školské“ mechanizmy, 

tak i prvky namnoze se blížící skutečnému tržnímu prostředí.  

Střediska volného času jsou zpravidla zřizována jako Domy dětí a mládeže (DDM)  

– příspěvkové organizace krajů nebo obcí. Výjimečně lze nalézt i DDM jiných zřizovatelů. 

V menší míře pak doplňují nabídku tohoto segmentu školské soustavy odborné stanice 

zaměřené zpravidla úžeji na jeden či několik příbuzných oborů činnosti. 

Činnost DDM se vymezuje především v oblasti zájmového vzdělávání a naplňování 

volného času klientů. Jedná se tedy o činnosti dobrovolné, kde účast vychází primárně 

z poptávky po uspokojení potřeb klientů. 

V měnícím se prostředí české vzdělávací soustavy, v kontextu stále se snižujících 

objemů prostředků na financování školství, jsou DDM často postaveny před nutnost chovat se 

více jako klasická tržní organizace a méně jako tradiční školské zařízení. Úkolem vedení 

takových organizací pak je nalézt optimální poměr mezi pedagogickou složkou a zajištěním 

vysoké úrovně pedagogického procesu na straně jedné a udržením vyrovnaného rozpočtu  

a reakcí na měnící se poměry trhu volného času a zájmového vzdělávání na straně druhé. 

Potřeba udržet si (anebo vybudovat) postavení respektované, moderní, pružně 

reagující organizace nabízející služby, o které mají jejich příjemci zájem a jsou za nimi také 

ochotni přijít v konkurenci jiných nabídek, vede k nutnosti přehodnotit tradiční pohled  

na způsob organizace práce a procesů v těchto organizacích.  

Protože DDM není „svobodnou“ organizací volně se pohybující na trhu, ale musí 

respektovat limity dané vnějšími okolnostmi (právní řád, zřizovatel, rozpočet a další),  

je hledání optimálního modelu organizace procesů mnohdy náročným, ne-li neřešitelným 

úkolem. Přesto (anebo snad právě proto) se autor domnívá, že k  problematice lze přispět více 

než tímto konstatováním, a že organizace typu DDM, které budou chtít do budoucna své 

postavení v silné konkurenci jiných subjektů udržet, se budou muset velmi intenzivně zaměřit  

na definování pružných a fungujících procesů. 
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2 Cíl práce 
Tato práce má přispět k problematice uplatnění teorie managementu v prostředí domů 

dětí a mládeže v České republice. V ČR existuje 270 DDM (zdroj: databáze UIV v době 

zahájení výzkumu). Náměty k obecnému uplatnění v tomto segmentu vzdělávací soustavy 

chce práce poskytnout prostřednictvím dosažení těchto cílů: 

1. Navrhnout možné modely organizačních struktur, které by DDM mohly umožnit 

reakci na měnící se prostředí trhu volného času a zájmového vzdělávání, především 

s ohledem na velikost a rozsah činnosti DDM; 

2. Posoudit možné uplatnění jednotlivých stupňů řízení v organizační struktuře tam, kde 

lze o vícestupňovém řízení uvažovat. 

 

 

3 Výzkumná a analytická část 
3.1 Definice výzkumného problému  

K dosažení cílů práce je nutné analyzovat současný stav aplikace modelů 

organizačních struktur v DDM a právní rámec problematiky. Na základě teoretických 

poznatků a vlastních zkušeností autora s prostředím různých DDM v ČR pak bude možné 

hledat odpovědi na tyto okruhy otázek: 

1. Jaké modely organizačních struktur jsou v současné době využívány?  

2. Jak se v organizačních strukturách odráží struktura činností, které DDM skutečně 

organizují? 

3. Jaké faktory vedle obsahu činnosti mohou mít vliv na stanovení organizační struktury? 

 

3.2 Teoretická východiska 

3.2.1 Typy organizačních struktur a zaměření organizace 

Organizační struktura je jedním z důležitých manažerských nástrojů umožňujících 

definovat takový způsob organizování procesů, aby bylo možné efektivně dosahovat 

stanovených cílů organizace a využít při tom co nejlépe potenciál zaměstnanců, které má 

organizace k dispozici. Přesto však jejímu dobrému nastavení bývá ve školském prostředí 

věnována neúměrně nízká pozornost a organizační struktura je často chápána jen jako 

formální prostředek ke stanovení výše příplatku za vedení. 
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L. Vodáček a O. Vodáčková charakterizují poslání organizačních struktur jako „formu 

uspořádání procesu dělby práce pro racionální zajištění očekávané množiny řídících  

a prováděcích činností“ (1, str. 92). Právě dělba práce může být v prostředí DDM, kde často 

„všichni dělají všechno“ užitečnou motivací k většímu zamyšlení nad vhodností organizační 

struktury. Podle Vodáčka a Vodáčkové lze organizační struktury klasifikovat podle hlediska 

a) sdružování činností (funkcionální, výrobkové, ostatní účelové struktury) 

b) rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti (liniové, štábní, kombinované, 

komisionální) 

c) míry delegace pravomoci a zodpovědnosti (centralizované, decentralizované) 

d) členitosti (ploché - s širokým rozpětím, špičaté - s úzkým rozpětím) 

e) časového trvání (dočasné, trvalé) 

(1, str. 95-101). 

Z tohoto členění lze na podmínky DDM aplikovat výrobkově (resp. na typy služeb) 

orientovanou strukturu, spíše decentralizovanou a méně hierarchickou, tedy s širokým 

rozpětím. Lze rovněž zvažovat možnosti dočasných struktur zaměřených na konkrétní 

projekty. 

Jinou inspiraci k úvahám o organizační struktuře nabízí práce J. Světlíka, který vhodný 

typ organizační struktury posuzuje z hlediska formálnosti: 

a) byrokratický typ (vertikální struktury, autorita vyplývající z hierarchického 

uspořádání, přesné definování pravidel, náplně práce, postupů a žádoucích výstupů, 

centralizace moci v rukou ředitele, komunikace založená na příkazech a rozhodnutích) 

b) organický typ (zdůraznění lidského faktoru, osobní odpovědnost a zainteresovanost, 

autorita vycházející z osobních a profesionálních kvalit pracovníků, komunikace 

založená na informacích, radách, na vztahu kolegiality spíše, než nadřízenosti  

a podřízenosti, decentralizace moci a větší flexibilita). 

(2, str. 88) 

Vztaženo k podmínkám DDM jako organizace s  nutně velkou mírou pružnosti  

a přizpůsobivosti neustále se měnícím potřebám a očekáváním klientů se jako vhodnější typ 

jeví organická organizace, která dává velký prostor jednotlivcům a jejich vzájemné kooperaci. 

Vychází však z nutnosti odpovídajících manažerských kompetencí ředitele a celého vedení  

a rovněž z vyšších požadavků na kompetence všech pedagogických pracovníků. 
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V učebnici managementu vydané v roce 2006 popisuje A. Holiš typy organizačních 

struktur jako funkcionální, divizionální, maticové a procesní (3, str. 117-119). V tomto 

členění lze, stejně jako u Vodáčka a Vodáčkové, čerpat možnosti využití dočasných struktur, 

které mohou reagovat na jednorázové projekty, jakých je v činnostech DDM zpravidla hodně.  

 

 Pro další využití v této práci lze maticovou strukturu (někdy také označovanou jako 

projektovou) popsat jako strukturu, v níž se vytvářejí dočasné (někdy ovšem také trvalé) 

pracovní týmy zaměřené na vyřešení konkrétního úkolu či většího projektu. Tyto týmy 

vznikají napříč základním uspořádáním organizace, jsou složené z lidí, kteří mají k danému 

úkolu nejblíže. Jejich činnost řídí vedoucí týmu, který má odpovědnost za daný problém.  

Po jeho úspěšném vyřešení (nebo dokončení projektu) tým zaniká a jeho členové nastupují  

do jiných týmů. Je přitom ale zachována určitá „základní organizace“, která definuje hlavní 

rámec činnosti a zaměření firmy. 

 

Princip velkého  zaměření na personální stránku organizování procesů zdůrazňuje  

J. Plamínek. Jeho pojetí organizační struktury říká, že „musí být odvozena od firemních 

procesů, ne naopak“ (4, str. 206). Klíčovou roli ale současně J. Plamínek přisuzuje vztahům 

mezi jednotlivými složkami organizace. Vychází také z příměru k biologickým pravidlům, 

který dobře ilustruje smysluplnost vytváření struktur, když říká „funkce dělá orgán“ (4, str. 

209). Má se tím na mysli princip, kdy by organizace důsledně měla kopírovat skutečně 

probíhající procesy. Za zhoubné pak J. Plamínek považuje situace, kdy jsou procesy 

přizpůsobovány stávající organizační struktuře. Tento stav se však v mnoha případech jeví 

velmi reálně. 

Stejný autor klade současně velký důraz na využití synergického efektu 

v managementu obecně a tedy i při definování organizace a systému vedení. Jeho pojetí lze 

shrnout do myšlenky, že čím víc  jsou lidé zapojeni do přípravy procesů svými názory  

a znalostmi, tím více se stávají motivovanými a tím více se pak mohou ztotožnit s cíli. 

Hledisko zapojení pokud možno většiny pracovníků do formulování cílů a přípravy 

procesů je vhodné zdůraznit i s ohledem na skutečnost, že v DDM velmi často pracují lidé, 

pro něž hlavní motivací není ani dosažení úspěšného postavení, ani vysoké finanční 

ohodnocení. Pohybují se tak obvykle ve vyšších patrech pyramidy potřeb a chtějí tyto potřeby 

naplňovat. Pracovník, který nemá téměř žádnou možnost podílet se na společném směřování 

svým aktivním myšlenkovým přínosem, tak rychle ztrácí motivaci a je pak obtížné po něm 
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požadovat lepší výkony či vlastní iniciativu.  J. Plamínek k tomu uvádí, že „nejde-li  

o formální, ale o skutečné zapojení těchto lidí, pak lze věřit, že čím více lidí k takové diskusi 

přispěje, tím více lidí pocítí spoluautorství a tím více lidí bude mít tendenci systém vedení 

podporovat.“ (4, str. 210) 

 

Zajímavý a velmi moderní pohled na problematiku organizování činností a procesů 

přináší publikace K. Nordströma a J. Riiderstrålea Funky Business (5). Autoři tvrdí, že 

moderní firma 21. století již nevystačí s tradičním pojetím organizování a zaměření. 

Osvědčená hierarchická uspořádání předpokládající, že ti nejzkušenější (nejchytřejší) jsou 

v horních úrovních, postavená na relativně stálém prostředí, budou čím dál víc narážet  

na nedostatečnou přizpůsobivost a tudíž malou schopnost přežít. Nordström a Riiderstråle 

označují firmu schopnou existence v podmínkách informačního věku 21. století jako „funky 

firmu“, která se vyznačuje sedmi charakteristikami:  

a) menší (tvořivost je v menších týmech); 

b) plošší (zkrátit čas od nalezení problému k jeho vyřešení); 

c) dočasná (proměnlivé okolnosti světa nedovolují používat jednu stabilní, na vše se 

hodící strukturu); 

d) horizontální (k většině příležitostí a problémů dochází horizontálně – napříč 

funkcemi či odděleními); 

e) kruhová (zpětná vazba odevšad, sdílená absolutní znalost sdílených termínů, 

hodnot); 

f) otevřená (síťování produktů, služeb, spolupráce); 

g) zvažující (důsledné zvažování reálnosti); 

(5, str. 143-147). 

V tomto pohledu se dá vysledovat mnoho odkazů na způsob uspořádání struktur 

v organizaci. Jedná se jistě o model velice netradiční. Lze však předpokládat, že mnohé jeho 

prvky (plochost, dočasnost, horizontálnost, kruhovost či zvažování) mohou být pro prostředí 

DDM přínosným námětem.  

 

3.2.2 Školské zařízení nebo firma? 

Při úvahách o organizaci procesů v DDM je nutné zmínit jistou odchylnost práce 

zařízení typu DDM od prostředí školství obecně. V souladu s právním rámcem je DDM 

součástí vzdělávací soustavy. Protože však zajišťuje služby na bázi dobrovolného zájmu, musí 
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se intenzivně přizpůsobovat skutečné poptávce a neustále zvažovat reálnost svých nabídek 

s ohledem jak na ekonomické hledisko tak na existující zájem či nezájem. Obojí je 

v konečném důsledku zdrojem úspěchu, soběstačnosti a tedy i předpokladem přežití. 

V prostředí neustálých snah o různé redukce vzdělávacího systému může organizace 

zaměřená na zájmové vzdělávání přežít pouze tehdy, bude-li schopná adekvátně reagovat  

na podmínky trhu – nacházet nové příležitosti a přizpůsobovat své vnitřní procesy těmto 

příležitostem pružně a rychle. V tomto ohledu lze nalézt mnohé styčné body s principy „funky 

firem“ podle Nordströma a Riiderstrålea. 

 

Současně se v tomto pojetí může jako výhodné jevit velmi časté zaměření pracovníků 

v DDM jako lidí s velkou mírou fantazie, kreativity a nadšení trávit čas pracovním nasazením. 

Mohli by to tak často být lidé velmi otevření novým a moderním pohledům na netradiční 

organizační uspořádání. Spolu s faktem, že DDM zpravidla disponují velkou volností  

a relativně malou formální závislostí při tvorbě svých vzdělávacích programů, by pojetí 

„funky firem“, spolu s aplikací důsledných zvažujících mechanismů, mohlo být pro řadu 

DDM velmi zajímavým směrem.  

Kruhovost i dočasnost organizace vychází z předpokladu, že pracovníci dokáží účelně 

disponovat svými stále se rozvíjejícími znalostmi a současně korigovat své jednání 

prostřednictvím neustálé kruhové zpětné vazby. Takový model předpokládá velký důraz  

na lidi jako klíčový zdroj firmy. Tuto úvahu lze dát do souvislostí s převládajícím názorem,  

že 21. století je věkem informačním. Nejdůležitější roli tak hraje znalost a schopnost ji využít.  

V prostředí DDM hrají pracovníci nejpodstatnější roli zcela přirozeně. Na jejich 

osobnosti a kompetencích záleží, bude-li nabídka služeb DDM úspěšná. Je proto na místě  

při definování organizačních struktur zvažovat také (a možná především) složku personální, 

otázku vzdělávání a rozvíjení kompetencí a vzájemného využívání toho, co již je známo. 

Cílem by mělo být dosažení principu učící se organizace. 

 

Oblastí, kterou by se DDM měl při stanovení své organizační struktury také zabývat, 

je velká pravděpodobnost existence neformálních struktur. V prostředí velmi často tvůrčích  

a na osobnost zaměřených pracovníků jsou tyto struktury vítané a přínosné – pokud jich 

management dokáže účelně využít. Teoreticky mohou tyto struktury kopírovat optimálně 

nastavenou organizační strukturu. Dodejme však, že se jedná o ideální a zřejmě většinou 

těžko dosažitelný stav. 
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3.2.3 Organizování je součástí systému 

Návrh organizační struktury nelze nikdy vnímat jako izolovaný proces, který má 

vyřešit jednu dílčí problematiku (samu organizační strukturu), ale jako součást systému 

organizování všech procesů, které mají spolupůsobit k dosažení vizí a cílů organizace. 

 

Otázka cílů a vizí je samostatnou klíčovou problematikou, na tomto místě však nelze 

nezmínit nutnost existence a srozumitelného formulování vizí a cílů.  

Např. J. Světlík popisuje organizační systém školy jako „způsob, jakým škola 

rozděluje úkoly vyplývající z plnění poslání školy mezi určité skupiny pracovníků a koordinuje 

činnost těchto skupin“ (2, str. 88).  L. Vodáček a O. Vodáčková uvádějí, že „posláním 

organizování je účelně vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí 

(jednotlivců, kolektivů)  při plnění cílů a dalších potřeb organizační jednotky nebo její části.“ 

(1, str. 90) Je zřejmé, že funkční a smysluplnou strukturu může vytvářet snáze takový DDM, 

který má formulovánu jasnou vizi rozpracovanou do srozumitelných záměrů a konkrétních 

cílů. Nezbytným předpokladem je, aby vize, záměry i cíle znali všichni pracovníci a dokázali 

v každém okamžiku popsat, zda jejich konkrétní práce skutečně směřuje k naplnění cílů. 

Stejné hledisko lze pak použít i pro posuzování účelnosti zamýšlené organizační struktury. 

M. Malý (6)  pracuje s pojmem organizační architektury a přirovnává ji k architektuře 

ve stavebnictví.  „Jestliže architekt zná dostatek možných řešení u jednotlivých stavebních 

činitelů, pak již jen zbývá je volit tak, aby navzájem ladily.“ (6, str. 219) Těmito činiteli jsou 

podle Malého účel, stavební materiál, styl a technologie. V organizační architektuře pak tyto 

činitele aplikuje a nabízí analogie při vytváření uspořádání organizace. Rovněž v tomto pojetí 

najdeme odkaz k nutnosti dobře formulovaných cílů (účel – čeho organizováním dosáhneme), 

ale i nastavení dalších nutně souvisejících faktorů (stavební materiál – co máme k dispozici, 

styl – jak má organizace navenek i dovnitř vypadat a působit, technologie – jak to lze 

provést).  Všechny tyto úvahy bude vhodné aplikovat, kdykoli nastane potřeba vytvoření nové 

nebo změny stávající organizační struktury.  

 

Problematika stanovení organizační struktury je velmi úzce provázána s ostatními 

klíčovými manažerskými nástroji. Nelze úspěšně a smysluplně organizovat bez jasně 

definovaných cílů a stejně tak nelze realizovat cíle bez efektivní organizace.  Rovněž je nutné 

zvažovat aspekty momentální situace, v níž se daný subjekt nachází. V situaci nestability  

a ohrožení bude obvykle užitečnější sáhnout k centralizovanější a formálnější organizaci 
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umožňující rychlé zásahy a efektivní zavádění nutných opatření. Naproti tomu je-li DDM 

v situaci, kdy je jeho pozice relativně stálá, avšak potřeba hledat nové příležitosti silná, lze 

uvažovat o redefinování organizační struktury se zaměřením na velký prostor pro tvůrčí 

pracovníky a vyhledavače příležitostí.  

Podstatným aspektem úspěšně fungující organizační struktury, ať už jakéhokoli typu, 

je styl vedení a práce manažerů samotných. Vedení DDM tady hraje klíčovou roli jako 

iniciátor, přesvědčovatel a hlavně trpělivý vysvětlovatel a lídr. Je vhodné, pokud je to možné, 

využít existujících neformálních struktur. Stejně tak je nutné přizpůsobit uvažovaným 

změnám také systém hodnocení pracovníků, kteří musí být motivováni, aby vůbec chtěli 

v nově definované struktuře účinně fungovat.  

 

3.2.4 Tradiční organizační struktura DDM 

V minulosti (před rokem 1990 a v první polovině devadesátých let) převládalo velmi 

jednotně dané uspořádání činností ve volnočasových zařízeních. Členění bylo přísně 

hierarchické a liniové, jednotlivé struktury a jejich prvky vznikaly výlučně na základě 

pohledu odborného zaměření (oddělení estetiky, tělovýchovy, později techniky apod.). 

Takovou organizační strukturu budeme pro účely této práce považovat za tradiční. 

Ve své době toto zaměření zpravidla stačilo. Volnočasová zařízení se ve větší míře 

příliš nezabývala jinými formami činnosti, než pravidelnou zájmovou činností a prázdninovou 

činností (s výjimkou aktivit vyplývajících z  ideologického zaměření).  

Tento model uspořádání ve velkém procentu případů přetrvává. Do činnosti DDM 

však postupně přicházejí (leckde už dávno přišly) další a další aktivity. Velká část DDM se 

zabývá organizováním otevřených klubů, mateřských klubů, jsou tu různá ubytovací zařízení, 

informační centra apod. Rovněž se dostává čím dál víc do popředí potřeba budovat si jak na 

veřejnosti, tak ve vztahu ke zřizovatelům a dalším důležitým partnerům pozitivní obraz 

aktivní a otevřené organizace. Taková potřeba přináší nutnost nadstandardních akcí, 

společenských kontaktů apod.  To vše jsou nároky, které přicházejí nad rámec tradiční 

zájmové činnosti a stávají se čím dál víc důležitou součástí práce týmů v DDM.   

Při respektování tradičních organizačních forem se může snadno stát, že všichni dělají 

všechno a nikdo nic pořádně. Vedle původního zaměření stanovených oddělení totiž často 

pracovníci podstatnou část svého času tráví činností zcela jiného zaměření. Tím nastávají 

situace (označované Plamínkem za zhoubné), kdy procesy jsou přizpůsobovány organizačním 
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strukturám. V horším případě jsou organizační struktury opomíjeny či obcházeny a stávají se 

jakýmsi trpěným formálním přežitkem. 

Nevýhodou takového modelu uspořádání může být – při stále rostoucí potřebě měření 

výkonů DDM – také jistá vnitřní konkurence až řevnivost při zajišťování pravidelných 

zájmových činností. Některá oddělení mohou mít pocit, že určité typy zájmových kroužků 

mají být v jejich kompetenci, zatímco jiná oddělení by je naopak pro jejich „lukrativnost“ 

ráda získala do své sféry vlivu. 

V neposlední řadě tradiční modely opomíjejí pohled účastníků – klientů a veřejnosti. 

Značná část pracovníků ve všech DDM může trpět velkou mírou provozní slepoty a může tak 

být obtížné představit si, jaké typy informací očekává zájemce, náhodný návštěvník či 

potenciální partner. Vzájemné odkazování na jedno či druhé oddělení pak mnohdy vede 

k naprosté dezorientaci. Typický rodič moderního (a tedy rychlého) věku ztratí trpělivost  

a raději si najde jinou nabídku někde, kde se lépe orientuje.  

Bylo by jistě neoprávněným překrucováním skutečnosti tvrdit, že tradiční, 

konzervativní organizační modely jsou zcela přežilé, nevyhovující a nefunkční a že jsou  

pro současné rodiče nesrozumitelné. Jako ve většině pracovních i životních situací, ani tady 

neexistuje jednoznačně správný recept. Také v uspořádání organizace vycházejícím 

především z odborností jednotlivých pedagogů lze nalézt řadu pozitiv. Je však minimálně 

užitečné a inspirující hledat a porovnávat jiné organizační modely, které možná lépe zobrazují 

realitu. Toto hledání a porovnávání může být současně motivací k dalšímu rozvoji. 

 

3.2.5 Organizační struktura podle typů činností 

Činnosti a programy v oblasti zájmového vzdělávání jsou prakticky všemi DDM 

připravovány a zajišťovány v průběhu celého školního roku, tedy včetně volných dnů, svátků 

a prázdnin. Vedle tradičně největší složky, tedy pravidelných zájmových činností se DDM 

věnují i dalším formám činnosti v duchu vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání (7). 

Toto zaměření na různé formy činností se může projevit při uspořádání organizační struktury, 

která se zaměřuje na typy činností, tedy na přípravu a organizování aktivit podle jednotlivých 

forem definovaných vyhláškou. Vznikají oddělení, která se věnují pravidelné zájmové 

činnosti, organizování jednorázových příležitostných akcí či prázdninových akcí, organizaci 

soutěží apod. Podle členění užívaného Holišem (3) lze tuto strukturu, stejně jako předchozí, 

tradiční, přirovnat nejspíše k modelu divizionální struktury, která je orientovaná na „výrobky“ 

(odborné zaměření pedagogů anebo typy činností).  
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Výhodou struktury podle typů činností může být vyšší specializace pracovníků 

jednotlivých oddělení, kteří jsou orientováni na procesy mající vždy podobný výstup (umí 

dobře organizovat kroužky, jiní umí dobře připravit tábor nebo zabezpečit hladký chod 

soutěží apod.), na rozdíl od tradiční struktury, kde jsou všichni pedagogové charakterem 

struktury tlačeni zvládnout organizaci všech typů aktivit. Nevýhodou tohoto typu se naopak 

jeví určitá izolovanost, kdy například pedagogové pracující především v pravidelných 

zájmových činnostech nemusí cítit potřebu pomoci s organizací a zajištěním rozsáhlejších 

jednorázových akcí („to mají na starosti jiní“).  

Na rozdíl od tradiční struktury organizace podle typů činností umožňuje odstranit 

jistou odlišnost skutečnosti od formální struktury – všechny organizační články lze rozdělit 

podle činností, které skutečně dělají. 

Jak v případě tradiční struktury, tak i v případě rozdělení podle typů činností se jedná 

o liniové struktury, nesoucí s sebou jistou míru nepružnosti, danou přísně hierarchickým 

vymezením jednotlivých organizačních článků.  

 

3.2.6 DDM organizované do středisek 

V případě, že je DDM územně či v rámci jednoho města rozdělen do několika 

samostatných odloučených pracovišť, lze se někdy setkat také s organizační strukturou, která 

definuje pouze jednotlivá střediska činnosti. Ta se pak stávají samostatnými divizemi 

v pravém slova smyslu – jsou podřízena centrálnímu vedení, avšak zachovávají si jistou 

dávku autonomie. Zpravidla jsou jmenováni zástupci ředitele pro tato pracoviště, popřípadě je 

rozhodovací pravomoc na úrovni vedoucího oddělení / střediska, jde-li o menší útvary. 

Z takové organizační struktury většinou nevyplývá další členění střediska (podle zkušeností 

autora je to obvykle dáno nízkým počtem pracovníků v jednotlivých střediscích).  

 

3.2.7 Jednoduchá organizační struktura 

V případě DDM, které mají jen velmi málo pracovníků (zpravidla do pěti, rozhodně 

však nepřekračující 10), se lze setkat také s uspořádáním, které vlastně ani organizační 

strukturou není. Na prvním stupni řízení je ředitel, popřípadě je (zřejmě trochu uměle) ředitel 

na druhém stupni řízení a na prvním stupni zástupce ředitele. Zbývající pracovníci jsou pak 

přímými výkonnými pracovníky a obvykle se takový tým podílí na zajišťování všech 

programů společně. Pro účely této práce budeme takové organizace charakterizovat jako 

jednoduché. 
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3.3 Právní rámec problematiky    

V mezích platných právních předpisů nelze nalézt ustanovení vztahující se přímo 

k organizační struktuře. Lze však pracovat s ustanoveními, která mohou mít na určení 

organizační struktury, resp. stupňů řízení v organizaci vliv.  

 

Vymezení řídících kompetencí u školských zařízení upravuje především zákon  

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) (8). Ten především v §8 definuje kraje či obce jako zřizovatele školských 

zařízení (mohou nastat i případy jiných zřizovatelů, avšak pro jejich nízkou četnost na ně dále 

nebude brán zřetel). Dále by bylo možné nepřímo dovodit určitou možnost posuzovat 

oprávněnost nastavení organizační struktury z ustanovení §12 odst. 5, který stanoví, že 

„Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, 

která předem zveřejní.“  

Klíčovým ustanovením se jeví §164, odst. 1, především písmena a), b) a c): 

Ředitel školy a školského zařízení  

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, 

pokud zákon nestanoví jinak, 

b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu 

s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, 

c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,“…atd.  

Zde je tedy přímo uložena řediteli řídící pravomoc a odpovědnost s ní spojená. Z toho 

lze odvodit, že má-li ředitel odpovědnost za poskytované školské služby, je také oprávněn 

určit, jak bude poskytování služeb probíhat a jak bude organizováno. Tuto pravomoc školský 

zákon ještě dále zpřesňuje v §165, odst. 1: 

„(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále 

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 

163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,“ 

V tomto ustanovení je již přímo řečeno, že ředitel stanovuje organizaci školského 

zařízení. Je tedy zřejmé, že úředník by neměl řediteli do tohoto oprávnění zasahovat, neboť 

nemá právo měnit zmocnění dané zákonem.   

V praxi je v některých případech patrná snaha úředníků více či méně direktivně 

zasahovat do nastavení organizační struktury DDM. Je však třeba konstatovat, že autorovi 
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této práce se nepodařilo nalézt pro takové snahy oporu v platné legislativě.  V rámci 

výzkumného šetření je možné ověřit míru existence takového jevu. 

 

Úpravu vztahů zřizovatele k organizaci a jejímu rozpočtu definuje zákon č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (9). Ten mimo jiné v §27, odst. 9 stanoví, 

že „Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.“ Pokud tedy bude 

provedena kontrola hospodaření, je možné, že konstatuje např. neoprávněné vyplacení 

příspěvků za vedení pracovníkům, kteří na ně neměli nárok (kontrolou čerpání prostředků  

ze státního rozpočtu na přímé náklady je sice školským zákonem pověřena Česká školní 

inspekce, je však poměrně běžnou praxí, že na základě rozhodnutí zřizovatele je v organizaci 

vykonána veřejnoprávní kontrola zahrnující všechny oblasti hospodaření). Zde by pak 

přicházelo v úvahu ustanovení §28 zákona 250/2000 Sb., týkající se porušení rozpočtové 

kázně při použití prostředků v rozporu se stanoveným účelem, případně překročení 

stanoveného objemu prostředků na platy, pokud nebylo kryto prostředky z fondu odměn 

organizace.  

  K tomuto ustanovení je nutné ještě zmínit související nařízení vlády č. 447/2000 Sb.  

o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní 

pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní 

pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech  (10). Autorovi se 

nepodařilo nalézt aktuálnější nařízení vlády; zákoník práce stanoví, že do doby vydání nového 

prováděcího předpisu se postupuje podle tohoto nařízení vlády. §5 tohoto nařízení vlády 

zmocňuje orgán, který prostředky na platy přiděluje, k usměrnění výše prostředků 

vynakládaných na platy „stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši.  

 Školský zákon v §161 definuje způsob financování škol a školských zařízení 

zřizovaných územně samosprávnými celky tak, že ministerstvo školství rozepisuje na základě 

republikových normativů a poskytuje krajským úřadům formou dotace finanční prostředky 

vyčleněné ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, 

obcemi nebo svazky obcí. Odst. 6 §161 školského zákona (8) pak stanoví, že  

„Krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím 

krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. b) 

a) rozepisuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 

zařízení, které zřizuje kraj, finanční prostředky podle § 160 odst. 1 písm. d), 
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b) rozepisuje a poskytuje přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol  

a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí, finanční prostředky podle  

§ 160 odst. 1 písm. c). Při rozpisu vychází z návrhů předložených obecními úřady obcí 

s rozšířenou působností. O rozpisu prostředků podle věty první informuje krajský úřad 

příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

Oprávnění stanovovat nebo ovlivňovat způsob čerpání poskytnutých prostředků např. 

na vyplácení příplatků za vedení, tímto ustanovením dána krajskému či obecnímu úřadu není. 

 

Problematiku přiznávání příplatků za vedení (která má nepřímo vliv na stanovení 

organizační struktury), řeší ustanovení zákona 262/2006 Sb. Zákoník práce (11). §3 říká, že 

„Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle tohoto zákona, 

není-li upravena zvláštními právními předpisy 2). Základními pracovněprávními vztahy podle 

tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr.“ Zde je tedy možné dovodit, že za zaměstnance jsou podle zákoníku 

práce považovány všechny osoby, které se zaměstnavatelem uzavřely smlouvu o pracovním 

poměru anebo dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti. Jiné osoby, než zaměstnanci, 

tak v DDM nemohou působit (nejedná-li se o dobrovolníky, jejichž právní postavení však 

není předmětem této práce).  

Zákoník práce dále v §124 stanoví, že 

„(1) Vedoucímu zaměstnanci přísluší příplatek za vedení, a to podle stupně řízení  

a náročnosti řídící práce. 

(4) Zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu 

oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu 

závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 

15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec 

zařazen.“ 

Vedoucí zaměstnanec na 1. stupni řízení je definován jako zaměstnanec, který řídí 

práci podřízených zaměstnanců. Za použití této formulace je možné souhlasit s tezí, že 

vznikne-li v organizační struktuře účelově oddělení, které tvoří dva lidé, nejedná se o první 

stupeň řízení. Je však třeba uvážit, že zpravidla každý pedagog v DDM má ve své pravomoci 

usměrňování, organizování a vedení práce externích pracovníků, které zákoník práce 

považuje rovněž za zaměstnance. V tom případě ovšem platí, že ten, kdo má ve svém 

oddělení podřízeno několik externích zaměstnanců (někde může jít i o desítky) a ještě dalšího 
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interního zaměstnance, nevykonává o nic méně náročnější řídící práci, než jiný kolega, který 

vede oddělení o třech interních pracovnících. Obvykle je to spíše naopak, protože 

zorganizovat práci externích pracovníků je mnohdy výrazně náročnější vzhledem k jejich 

časovým možnostem a velkému rozptylu činností, které vykonávají.   

 

Z výše uvedeného vyplývá, že je-li ředitel pověřen zákonem stanovit organizaci  

a podmínky provozu školského zařízení, je také oprávněn rozhodovat, který zaměstnanec je 

v rámci organizační struktury zařazen jako vedoucí zaměstnanec na určitém stupni řízení, 

popřípadě není vedoucím zaměstnancem, ale je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat 

práci jiných zaměstnanců. Tyto skutečnosti vyplývají z organizačního řádu a pracovních 

náplní zaměstnanců.  

Krajský nebo obecní úřad může do jisté míry regulovat výši vyplácených příplatků  

za vedení s pomocí nástroje usměrňování objemu prostředků na platy, tedy stanovením limitu 

prostředků na platy. Jelikož však příplatky za vedení patří k nárokovým složkám platu, je 

nutné je při stanovení rozpočtu organizace zohlednit.  

Odpovědnost za účelné, hospodárné a efektivní řízení organizace je svěřena řediteli. 

Bude jistě účelné a prospěšné, když ředitel jako odpovědný správce prostředků svěřených 

organizaci uvažované změny v organizační struktuře se zřizovatelem projedná a zdůvodní 

okolnosti, které ho ke změně vedly, stejně jako oprávněnost zařazení konkrétních pracovních 

pozic na organizační úrovně či stupně řízení. Zřizovatel v rámci svých kontrolních  

a hodnotících pravomocí může poté posuzovat, nakolik účelně a hospodárně ředitel 

s poskytnutými prostředky nakládá.  To by ovšem mělo být měřeno a posuzováno na základě 

výsledků organizace.  

Pravomoc za stanovení organizace a ohodnocení jednotlivých zaměstnanců je 

právními předpisy plně svěřena řediteli. Nelze spravedlivě požadovat, aby ředitel dostál své 

odpovědnosti svěřené mu zákonem, když do jeho pravomocí zasáhne bez příslušného 

oprávnění úředník zřizovatele, zpravidla bez dostatečné znalosti problematiky organizace. 

 

3.4 Typologie DDM 

V problematice typologie DDM se nelze opřít o dostupné prameny. Bohužel 

neexistuje ani jednotná metodika srovnání, resp. hodnocení výsledků činnosti DDM, což má 

vliv i na vykazované výkony v zahajovacích výkazech. V současné době probíhá příprava 

standardů organizací neformálního vzdělávání v rámci národního projektu Klíče pro život, 
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který realizuje Národní institut dětí a mládeže (12). Výstupy z tohoto projektu však zatím 

nejsou k dispozici a není tedy možné z nich pro účely kategorizace DDM vycházet. 

Pro účely této práce se budeme řídit rozdělením DDM z hlediska obsahu a velikosti 

činností a velikosti pracovního týmu. Významným faktorem pro posouzení velikosti činnosti 

je počet zapsaných účastníků v pravidelné zájmové činnosti. Kritériem velikosti pracovního 

týmu bude počet přepočtených úvazků interních pracovníků. V případě nejasného zařazení 

některé z kategorií lze upřednostnit velikost činnosti (počet úvazků může odpovídat spíše 

rozpočtovým možnostem, než skutečné potřebě zařízení). Na základě takového vymezení je 

možné stanovit čtyři kategorie DDM: 

1) nejmenší DDM s účastí v pravidelných zájmových činnostech do 400 účastníků  

a s počtem zaměstnanců zpravidla nepřekračujícím 5 

2) malé DDM s účastí v pravidelných zájmových činnostech mezi 400 – 700, často ještě 

s přidanou jinou aktivitou (např. ubytovací zařízení), s počtem zaměstnanců do 10 

3) větší DDM s účastí v pravidelných zájmových činnostech mezi 700 – 2000, obvykle  

s několika dalšími aktivitami navíc (ubytovací zařízení, kluby, vzdělávací střediska), 

s počtem zaměstnanců do 20 

4) největší DDM s účastí v pravidelných zájmových útvarech přes 2000 členů, s mnoha 

organizačními útvary a dalšími činnostmi (několik ubytovacích zařízení, několik 

samostatných objektů, několik odloučených pracovišť), s počtem zaměstnanců 

přesahujícím 20 

 

3.5 Formulace hypotézy 

Na základě shrnutí prostudovaných zdrojů a s přihlédnutím k vlastním dlouholetým 

zkušenostem autora s prostředím DDM byl výzkum zaměřen na ověření hypotézy, že tradiční 

organizační struktura je v DDM používána častěji, než jiné typy.  

 

3.6 Dotazníkové šetření 

Cílem výzkumu prováděného formou plošného dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké 

modely organizačních struktur jsou v DDM používány a pro účely orientace v možných 

formách a typech činností, které DDM organizují, také zjistit rozsah a objem jednotlivých 

typů činností. Současně bylo dotazování zaměřeno i na existenci vlivů úředníků (krajských či 

obecních úřadů) na stanovení organizační struktury v DDM. 
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Základní soubor v době provádění výzkumu tvořilo 270 DDM v České republice. 

Proto nebyl sestavován výběrový soubor a autor práce oslovil prostřednictvím elektronické 

komunikace všechny DDM, na které bylo možné získat aktuální kontakty (dostupné kontaktní 

databáze nejsou zcela aktuální). Takto bylo tedy osloveno 216 DDM ze všech krajů ČR, což 

představuje 80% základního souboru. 

Rozeslaný dotazník zjišťoval údaje o velikosti dané organizace (měřeno počtem 

výkonů vykazovaných ve výkazu o činnosti střediska volného času), typu zřizovatele a počtu 

stupňů řízení. Pro lepší obraz o rozsahu činností organizace byly zařazeny zpřesňující otázky 

k otevřeným klubům a jiným činnostem, které dotyčný DDM organizuje mimo obvyklých 

zájmových aktivit vykazovaných v zahajovacích výkazech. Dotazník dále zjišťoval existenci 

či neexistenci nějaké formy vlivu úředníků zřizovatele, státní správy či samosprávy  

na organizační strukturu a také na stanovení příplatků za vedení na jednotlivých stupních 

řízení. K těmto proměnným byly rovněž přidány zpřesňující otevřené otázky. Vzor formuláře 

použitého v dotazníkovém šetření je uveden v příloze. 

Společně s dotazníkem byl všem osloveným respondentům zaslán také průvodní dopis 

se žádostí doplnění grafického znázornění organizační struktury (nebo jejího slovního popisu) 

a údaje o počtu přepočtených pracovních úvazků v celé organizaci. 

Celková návratnost dotazníků a doplňujících údajů je uvedena v tabulce č. 1.  

 

 

 

 

 

 

Zde je třeba zmínit také jediné středisko volného času ve zkoumaném vzorku, které 

není zřizováno samosprávou. Jeho zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha. Tento DDM 

je organizován mnohem více „tržně“, než většina DDM zřizovaných kraji či obcemi. Tato 

skutečnost je obrazem širšího zaměření organizace – spektrum poskytovaných služeb 

zahrnuje mnohem pestřejší aktivity, než úzce školsky zaměřených DDM. Poskytuje však 

služby srovnatelné s ostatními DDM a v datech z výzkumu tak má své místo. 

 

 

 

počet
z oslovených  v 

%
ze základního 
souboru v %

Základní soubor - počet DDM v ČR: 270 xx 100,00%
z toho oslovených 216 100,00% 80,00%
navrácených dotazníků 48 22,22% 17,78%
tabulka č. 1 - charakteristika souboru respondentů a návratnosti dotazníků
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Graf č. 1:    Počet DDM podle účasti v pravidelné zájmové činnosti
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3.7 Data z výzkumu, jejich interpretace a ověření hypotézy 

3.7.1 Velikost zkoumaných DDM 

Z hlediska velikosti byly zastoupeny organizace od nejmenších (200 účastníků 

pravidelné zájmové činnosti, jedna prázdninová akce, 2,8 přepočtených úvazků) až po velké  

a rozsáhlé organizace (2299 účastníků pravidelné zájmové činnosti, 3822 účastníků 

výjezdních akcí, šest otevřených klubů, 51,5 přepočtených úvazků, pět samostatných 

středisek). Je třeba konstatovat, že v kategorii největších DDM jsou k dispozici data za jednu 

organizaci. Z povědomí autora o chodu srovnatelných dalších organizací (v rámci ČR existují 

pouze v řádu jednotek) však lze usuzovat na obdobný rozsah činností. Bylo tedy možné 

pracovat s údaji ve všech čtyřech kategoriích DDM definovaných v kapitole 3.4. Graf č.1 

zobrazuje rozdělení zkoumaných DDM podle účasti v pravidelné zájmové činnosti.  

3.7.2 Zastoupení různých typů organizačních struktur 

Při posuzování používaných organizačních struktur se ukázalo, že téměř polovina 

DDM  použila tradiční organizační strukturu oddělení podle odborností (estetika, technika, 

tanec, sport…), celkem se jednalo o 23 organizací, tedy 47,9%.  Zastoupení jednotlivých typů 

organizačních struktur ukazuje graf č. 2. 
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Graf č. 2:  Zastoupení typů organizačních struktur
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Z uvedených výsledků (při daném zastoupení DDM) lze potvrdit hypotézu 

vyslovenou v kapitole 3.5, že tradiční organizační struktura je v DDM používána častěji, 

než jiné typy.  

 Tradiční uspořádání představuje model organizace členěný přísně v liniové struktuře 

ředitel – zástupce – vedoucí oddělení – oddělení dle zaměření zájmových činností (estetika, 

sport, technika apod.). Právě v tomto do značné míry formálním uspořádání lze 

pravděpodobně nalézt příčinu dosud velkého rozšíření.  

Nelze jednoznačně prohlásit, že se jedná o špatný model. Autor však zastává názor, že 

jde o model poněkud přežitý, v dnešním prostředí málo pružný. Přesto je možné, že některým 

typům DDM (i v závislosti na zřizovateli a jeho představách) vyhovuje pro svou vysokou 

míru konzervativnosti a stálosti. Bohužel, právě ona stálost a neměnnost se zdá být největší 

překážkou dynamičtějšího vývoje DDM v České republice. 

 

3.7.3 Stupně řízení v organizacích a vliv úředníků na organizační strukturu 

Jak ukazuje graf č. 3, zastoupení jednotlivých stupňů řízení v organizačních 

strukturách bylo rovnoměrné jak u obecních, tak u krajských příspěvkových organizací. 

Výjimku tvoří čtyřstupňové řízení, které bylo zastoupeno pouze u jedné organizace (jedná se 

o DDM, který vznikl sloučením mnoha různých pracovišť a je zřizován krajem).  Tento stav 

může svědčit o použití různých typů složitosti organizačních struktur bez ohledu  

na zřizovatele.  
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Přesto však lze v datech získaných z výzkumu nalézt některé vlivy úředníků krajských 

či obecních úřadů na  stanovení organizační struktury, resp. souvisejících příplatků za vedení.  

Jakkoli by se takový problém mohl zdát marginální, jeví se míra vlivu úředníků  

na organizační uspořádání jaké závažné téma. Celých 21% respondentů odpovědělo, že se  

projevila nějaká forma ovlivňování týkající se organizační struktury. Nejčastějším vlivem byl 

uváděn tlak na změnu (snížení) počtu vedoucích zaměstnanců na nižších stupních řízení. Tato 

forma vlivu byla zaznamenána v polovině případů. Druhým nejčastějším jevem byl tlak  

na změnu celé organizační struktury.  

Posouzení vlivu úředníků na výši příplatků za vedení již tak jednoznačné závěry 

nenabízí. Celkem uvedlo nějakou formu vlivu na výši příplatků za vedení 15% respondentů. 

Vedle okolnosti, že úředníci neuznávají řídící práci s externími zaměstnanci (srov. kap.3.3) se 

v několika případech (20% z těch, kteří uváděli nějaký vliv) vyskytuje zarážející skutečnost, 

že krajský (obecní) úřad stanovil (rozhodl) o výši příplatků za vedení zaměstnanců na nižších 

stupních řízení. Dalším, určitě zajímavým zjištěním je uváděné zvýšení příplatků za vedení  

v důsledku změny zřizovatele (ve dvou případech). Tato skutečnost by se dala vysvětlit 

odlišnou metodikou a přístupem krajských a obecních úřadů.  

Zjištěné skutečnosti naznačují, že úředníci raději zasahují do samotného nastavení 

organizační struktury, méně často pak mají tendenci ovlivňovat finanční stránku ohodnocení 

vedoucích zaměstnanců nižších stupňů řízení. Rozsah práce neumožňuje podrobnější 

zkoumání příčin těchto jevů. Nabízí se úvaha, zda jsou odpovědní úředníci v případech 

Graf 3:  Stupně řízení podle zřizovatelů
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ovlivňování organizačních struktur vedeni snahou iniciovat pozitivní změnu v organizacích 

anebo se jedná naopak o projevy neznalosti a  snahy o mocenské prosazení svých 

neopodstatněných představ. Jeden z respondentů označil dokonce vliv úředníků  

na organizační strukturu výrazy „omezující, maloměšťácká“.  

 

3.7.4 Organizační struktura a obsah činnosti 

V této problematice se výzkum zaměřil především na popis situace. Šlo o zjištění, 

které formy zájmové činnosti jsou DDM organizovány. Ukázalo se, že prakticky všechny 

DDM se zabývaly všemi nejobvyklejšími formami činnosti tohoto typu školského zařízení 

(pravidelná zájmová činnost, příležitostné akce, výjezdní akce a tábory, soutěže a přehlídky 

pro školy). Téměř 60% DDM dále provozovalo některou formu otevřeného klubu a 45% ještě  

nějakou další aktivitu (výukové programy pro školy, mateřské centrum, lezeckou stěnu 

apod.). Přitom téměř nerozhoduje velikost zařízení (měřená počtem jednotlivých aktivit, 

tabulka č. 2). Ve všech kategoriích jsou zastoupeny všechny typy velikostí DDM. 

 

 

Lze tedy usuzovat na jistou účelovost anebo naopak nutnost přizpůsobit se omezeným 

rozpočtovým podmínkám. Často totiž může ředitele zejména nejmenších a malých (ale často  

i větších) DDM vést nutnost nepostačujícího objemu prostředků na platy k omezením  

na úkor skutečného objemu či efektivity práce.  

Přesto lze oprávněně namítnout, že právě tyto omezené rozpočtové možnosti se mohou 

stát v řadě případů výzvou a impulzem k zásadní změně organizačního pojetí. Je možné nalézt 

řadu průniků s teorií autorů Nordströma a Riiderstrålea, zabývajících se moderním pojetím 

vedení organizací a jejich organizování v duchu tzv. funky businessu (5). Přijetí takové 

myšlenky samozřejmě vyžaduje velké nároky na vedení DDM a celkovou změnu chápání 

těchto organizací, resp. jejich tradičních modelů řízení.  

 

  Typ velikosti DDM  
Průměrné počty aktivit 1 2 3 4 Celkový součet 
Zájmové útvary 83,00 62,86 75,48 190,00 74,81
Příležitostné akce 187,50 140,43 198,48 920,00 195,67
Prázdninové tábory 12,00 18,07 15,34 146,00 18,58
Soutěže 15,50 29,86 24,66 92,00 26,81
Otevřené kluby 0,50 0,71 0,52 6,00 0,69
Jiné aktivity 0,50 0,57 0,48 0,00 0,50
tabulka č. 2 - průměrný počet aktivit podle typů velikosti DDM    
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3.7.5 Shrnutí výzkumu 

Výzkum provedený na vzorku 48 z 216 oslovených organizací typu DDM (22%) 

prokázal platnost hypotézy, že tradiční organizační struktura je v DDM používána častěji, než 

jiné typy. Toto zjištění podpořilo předpoklad autora o jisté konzervativnosti či formálnosti 

řízení DDM v České republice. Vzhledem k celkovému počtu DDM může být míra 

zobecnitelnosti tohoto závěru poněkud nižší, avšak s jistou dávkou znalosti prostředí lze 

předpokládat, že na jiném výběru by bylo dosaženo podobného výsledku.  

  Ze získaných dat je možné vyvodit závěr, že použitý typ organizační struktury 

nesouvisí s obsahem činnosti (všechny obvyklé formy zájmových činností se vyskytovaly  

u všech typů organizací). Zajímavé je, že pouze 3 ze všech oslovených DDM mají ve své 

organizační struktuře definován prvek, který má zaměření na komunikaci a vztahy 

s veřejností. Stejně tak hodně často chybí organizační prvek, který by reflektoval další 

významné složky činnosti vedle tradičních zájmových útvarů, akcí, táborů a soutěží. Mnoho 

DDM uvádí, že provozuje různé formy otevřených klubů, pořádá vzdělávací programy  

pro dospělé apod. Tyto činnosti se však velmi často do organizačních popisů vůbec 

nedostávají.  

Po analýze doplňujících otevřených otázek k vlivům úředníků na stanovování 

organizační struktury a souvisejících příplatků za vedení se ukázalo, že tento vliv není příliš 

dominantní, avšak přesto patrný. Jedním z výstupů této práce by tak mohla být jistá 

argumentační opora v těchto případech (odkazy na platné právní předpisy, porovnání situace, 

návrhy odpovídající organizační struktury). 

Ve vztahu k cílům práce byl výzkum chápán jako podpůrný nástroj k určitému utřídění 

argumentů a zdrojů pro formulaci návrhu využitelného modelu organizační struktury  

ve školském zařízení typu DDM. Souhrnná tabulka získaných dat je uvedena v příloze. 
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4 Návrh optimální organizační struktury 
Z analýzy výsledků šetření se ukazuje, že nelze popsat významnější vztah mezi 

velikostí DDM a obsahem jeho činnosti. S výjimkou těch úplně nejmenších zařízení existuje 

zastoupení většiny forem možných činností napříč velikostním spektrem. Při úvahách  

o stanovení organizační struktury bude vhodné zaměřit se spíše na velikost zařízení a obsah 

činnosti uvažovat v závislosti na velikosti. Určujícím hlediskem pro organizaci procesů  

by však přesto měl být především obsah činností a procesy, které tyto činnosti vyvolávají. 

Při úvahách o návrhu optimální organizační struktury pro konkrétní typ DDM 

(přesněji některé z možných organizačních struktur, které bychom mohli využít) si budeme 

všímat především těchto hlavních okruhů: 

 

a) kdo jsme – velikost DDM a našeho týmu, vnější podmínky a prostředí 

b) role, které v DDM existují – co všechno naši zaměstnanci musí dělat   

c) naše příležitosti – kam se může ubírat náš rozvoj, čemu bychom se mohli věnovat 

d) vhodný typ struktury – který z možných typů organizační struktury by se mohl hodit 

    na podmínky našeho typu zařízení (z hlediska velikosti, rolí, příležitostí) 

e) stupně řízení – nakolik složitá struktura řízení může přicházet v úvahu 

 

V případě nejmenších zařízení návrh bude zohledňovat spíše možné směry rozvoje, 

neboť potřeba organizačního uspořádání je v malých pracovních týmech nízká. U zbývajících 

typů  DDM se návrh zaměří na stručný rozbor procesů a modernější organizační styly. 

Častým problémem školských zařízení stále může být skutečnost, že ředitel je svým 

založením především pedagog a tak podvědomě svou práci orientuje především do oblasti 

přímé pedagogické práce. Pro jakkoli velkou či malou organizaci (firmu), má-li být 

dlouhodobě úspěšná a rozvíjející se, je však ředitel klíčovou vůdčí osobností, která má 

především určovat směr, iniciovat rozvoj a hledání nových trendů. Přijme-li DDM takovou 

myšlenku, nabízí se možnost rozšířit úvahy o zavedené a pravděpodobně dobře fungující, 

nicméně poněkud setrvačné práci, směrem napodobujícím trend 21. století. 

Úvahy o definování budoucí organizační struktury se mohou často potkávat s náměty 

k dalšímu rozvoji a k využívání příležitostí, které vnější prostředí skýtá. Proto se těmto 

souvislostem bude návrh také zčásti věnovat. V závěru se pak pokusíme nabídnout určitý 

alternativní pohled. 
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4.1 Návrh organizačních struktur pro jednotlivé typy 

4.1.1 Nejmenší DDM 

 

Kdo jsme 

 Nejmenší DDM je reprezentován pracovním týmem přibližně do pěti pracovníků, 

účastí v pravidelné zájmové činnosti do 400 členů. Zpravidla zajišťuje i další aktivity, avšak 

pro poměrně uzavřený okruh klientů daných např. větší spádovou obcí. . Taková zařízení jsou 

také většinou zřizována malými městy či obcemi, kde uvažovat o výrazném posílení rozpočtu 

z jakéhokoli zdroje není příliš reálné. 

 

Role, které v DDM existují 

Při organizování aktivit v tomto typu DDM půjde více než o složité úvahy  

nad organizační strukturou o prosté rozdělení práce přibližně rovnoměrně. Takto definovaná 

zařízení mají zpravidla ředitele a několik dalších pedagogů, kteří spolupracují s několika 

externími pracovníky. Obvykle nezbývá mnoho prostoru na administrativní pozice, takže 

nutná míra administrativy a provozních činností je rozdělena mezi pedagogy, které může 

doplňovat pokladní či uklizečka.  

 

Naše příležitosti 

 Nabízí se konstatování, že možnosti jsou omezené a organizační struktura je v těchto 

případech velice jednoduchá, neboť není potřeba příliš složitých organizačních vazeb. 

V prostředí malé a relativně uzavřené komunity může však právě středisko volného času 

sehrát významnou roli centra (nebo alespoň jednoho z center) veřejného života.   

V menších městech a na venkově stále ještě není samozřejmým běžný přístup 

k internetu pro každého. DDM se tak dobře může stát místem přirozeného zprostředkování 

komunikačních a informačních služeb pro širokou (nejen dětskou) klientelu. Současně je 

výhodou, že v menších společenstvích obvykle bývá větší míra zakořenění tradic jako jsou 

oslavy různých ročních období a zvyků s tím spojených, oslavy státnosti apod. Ty je možné 

využít k pořádání velkých společenských událostí, jejichž hybatelem se DDM může stát, 

samozřejmě při současné vhodně iniciované spolupráci s místními samosprávními orgány. 

Taková spolupráce pak zpravidla přináší reciprocitu a vzájemné profity.  

Také v menších městech a obcích jsou jistě početné skupiny dospívajících, kteří se 

bouří autoritám a neumějí zpravidla rozumně nakládat se svým volným časem. Nabízí se tady 
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další směr možného rozvoje a zamyšlení. Máme skutečně ve svém týmu lidi, kteří dokáží 

s takto definovanou cílovou skupinou pracovat? Víme, kde se inspirovat, abychom jim měli 

co nabídnout? Máme pro to dostatečné podmínky? Zřizovatel možná nechce z vlastních 

prostředků posílit rozpočet na platy pedagogů, kteří by mohli vést o několik dalších 

pravidelných kroužků více. Možná ale rád přijme návrh, co bychom mohli udělat pro zlepšení 

různých nežádoucích situací, kdybychom na to měli prostředky. Případně dokáže 

zainteresovat další finanční zdroje, aby se na pokrytí našich potřeb podílely.  

Velkou výhodou nejmenších DDM může paradoxně být málo početný tým. Dá se 

předpokládat, že v nepočetné skupině se sejdou lidé s podobným zaměřením a je v ní velký 

prostor a potenciál pro společné úvahy, hledání námětů a řešení. Při dobrém vedení ředitele 

tak může vzniknout velice výkonná skupina motivovaných lidí.  

 

Vhodný typ struktury a stupně řízení 

Jedná se obvykle o jednostupňový model řízení, který je navíc velmi limitován 

možnostmi stanoveného rozpočtu.  Hledané modely struktury by zde  mohly - více než  

ke stanovení hierarchie a stupňů řízení - přispět k utřídění činností a ukotvení nových námětů 

do obsahu každodenní práce. Podaří-li se alespoň něco z takových námětů z realizovat, může 

nakonec po určité době nastat potřeba jasněji definované organizační struktury kvůli nově 

získaným posilám a rozšíření aktivit (a možná se pak z nejmenšího DDM stane o něco větší).  

 

 

4.1.2 Malé DDM 

 

Kdo jsme 

Tato skupina DDM byla vymezena jako zařízení s počtem zaměstnanců do 10  

a s účastí v pravidelných zájmových činnostech mezi 400 – 700, často ještě s přidanou jinou 

aktivitou (např. ubytovací zařízení). Pokud bylo u předchozí skupiny možno si dovolit jisté 

odbočení od hlavního tématu práce, vedené spíše snahou nalézt motivaci k rozvoji, ve skupině 

malých DDM jde už často o velkou potřebu mít na zřeteli dobře uspořádanou organizaci. 

Řády stovek účastníků a případná rozšíření o jiné samostatné aktivity už vyžadují organizační 

pozornost.  

Jedná se přitom stále ještě o relativně malé organizace a tedy i malé pracovní týmy, 

které je možné bez obav vést s osobní znalostí všech jednotlivců navzájem. Současně už tu ale 
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nastává potřeba přesněji definovat, co je obsahem jednotlivých organizačních částí, aby 

nedocházelo k jevu „všichni všechno“.  

Malé DDM se obvykle pohybují v prostředí menších měst, kde již může nastávat 

určitá fáze „anonymity“ – nemusí nutně platit, že o nás všichni automaticky vědí. 

 

Role, které v DDM existují 

Zkušenosti z praxe (autora i jiných kolegů) ukazují už i v takto velké organizaci 

potřebu zabývat se administrativními činnostmi, které jsou ve své podstatě podpůrné, ale 

přitom nezbytné. Jedná se především o koloběh pedagogické dokumentace, dokumentaci 

účastníků a agendu spojenou s platbami úplaty za zájmové vzdělávání, případně dalšími 

platbami. Zde se přímo nabízí využití prostředků ICT, které v současné době dávají velké 

možnosti, jak takové procesy zefektivnit. Organizační struktura by proto měla zahrnovat 

řešení administrativní problematiky i s ohledem na její technologické zajištění. Cílem 

takového nastavení by mělo být maximální osvobození pedagogů od činností, které je 

zatěžují, aby se mohli o to více věnovat svému hlavnímu poslání, tedy vzdělávacímu 

programu a všem navazujícím aktivitám. Zde může dobře definovaná struktura sehrát onu 

užitečnou roli směřování k lepší efektivitě využívání zdrojů.  

Pozice pedagogů volného času bývá často v prostředí DDM dvojjediná. Na jedné 

straně se věnují přímo své pedagogické práci (v kurzech, klubech, při akcích), na straně druhé 

však vystupují v roli manažerů a organizátorů těchto aktivit, zpravidla při využití dalších 

spolupracovníků či externích zaměstnanců.  

 

Naše příležitosti 

 Vedle těch příležitostí, které již byly popsány u nejmenších DDM (a které mohou  

ve většině platit i pro všechny ostatní typy DDM), bychom mohli přidat zejména nejrůznější 

typy venkovních propagačních aktivit. Ty budou vedeny snahou rozšířit povědomí okolí  

o existenci DDM a jeho nabídek.  

Příležitostí může být např. větší kumulace mladých lidí a tedy možnost nabídnout jim 

prostředí odpovídající jejich (rozumně nastaveným) potřebám, ale také možnost jejich 

participace na některých aktivitách.  

V prostředí menších měst můžeme získávat partnery v oblasti neziskového sektoru, ale 

také místních úspěšných firem.  
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Vhodný typ struktury 

Při návrhu organizace pracovního týmu by mohlo být užitečné inspirovat se 

v modelech odvozených z maticových struktur. Problémem tohoto typu uspořádání je obtížně 

dodržitelná zásada jednoho nadřízeného. V modelu předpokládajícím účast jednotlivce 

v různých projektech to v podstatě není možné. Prostředí DDM je však právě tímto rysem 

charakteristické. Jednak z povahy práce a jednak i z osobního zaměření jednotlivců často tato 

různorodost přímo vyplývá – člověk je sám odborníkem v určitém oboru, ale organizačně se 

podílí na mnoha jiných aktivitách, s jeho odborností často souvisejících jen okrajově či vůbec.  

Při dodržení definice uvažované skupiny DDM lze uvažovat o kombinaci hierarchické 

(klasicky liniově uspořádaná oddělení) a maticové struktury. Hierarchie má smysl tam, kde se 

jedná o jednoznačně vymezené činnosti a více méně pravidelně se opakující procesy. 

V uvažovaném typu DDM by mohla mít opodstatnění v administrativě, správě a provozu, 

popřípadě v zajištění chodu ubytovacího zařízení, táborové základny apod. 

V hlavní náplni činnosti, tedy zajištění pedagogických aktivit a organizaci akcí, které 

DDM pořádá, se nabízí možnost maticového rozčlenění na úseky (oddělení, sekce…), které 

mají především jednu společnou náplň, ale jejich pracovníci se současně stávají členy 

dočasných týmů zřízených k řešení konkrétních projektů napříč jednotlivými úseky. Tato 

situace je v podmínkách DDM velmi častá a dle názoru autora její oficiální přiznání  

a implementace do organizační struktury je velmi silným pozitivně působícím motivačním 

faktorem pro zaměstnance. Pedagogové totiž zpravidla bez ohledu na organizační strukturu 

vystupují v roli organizátorů, kreativců, realizátorů, zásobovačů a v neposlední řadě také 

doopravdy pedagogů. Tato situace je dána právě rostoucími potřebami rozšiřování činností, 

kterými se DDM zabývá, stejně jako oslovování stále širšího rozpětí cílových skupin. Ostatně 

i zřizovatelé zpravidla chtějí za své rozpočtové výdaje pokud možno maximální možné 

výstupy (ne-li přímo nereálné). Je-li však organizační struktura konzervativně neměnná  

a tento fakt nezohledňuje, může po čase dojít k jistému vyhoření, kdy pedagog má pocit, že 

dělá všechno a jiné oddělení téměř nic. Pokud je naproti tomu organizační struktura pružně 

nastavena, přizná tento stav a vhodným způsobem jej propojí se systémem hodnocení  

a odměňování, může se ze zátěže stát přednost a DDM je na dobré cestě k moderní, učící se  

a pružně fungující organizaci.  

Přistoupí-li DDM k takovému modelu, je nutné věnovat maximální úsilí a hodně času 

skutečně detailnímu popsání možných procesů, situací a vazeb mezi nimi. Z takové analýzy 

může vzejít realistická definice maticové struktury. Je nanejvýš důležité, aby bylo správně 



 - 31 -

definováno složení a poslání jednotlivých úseků, zejména s přihlédnutím k okolnosti, že 

pravděpodobně nebudou mít více, než dva nebo tři zaměstnance (s přidruženými externími 

pracovníky).  Z toho vyplývá, že takových úseků v podmínkách uvažovaného typu DDM 

nebude mnoho. Jejich možné rozložení může být dáno např. formou (typem) činnosti – 

pravidelné zájmové útvary, velké akce, klub… Jiným pohledem na rozčlenění úseků může být 

zaměření na cílové skupiny (zpravidla v závislosti na věku). Podle velikosti DDM bude 

užitečné uvažovat, zda jedním úsekem, byť malým, ale stálým, nemůže být také oblast 

komunikace, vnějších vztahů a propagace.  

Po analýze složení a zaměření úseků je možné přistoupit k popisu případů, kdy mohou 

vznikat dočasné týmy a za jakým účelem. Takové týmy mohou působit např. při zajištění 

dlouhodobě připravovaných velkých akcí, nejrůznějších soutěží, ale třeba i jednorázově 

vyvolaných potřeb (např. radnice přijde s představou něco uspořádat a zjistila, že DDM je 

vhodným realizátorem, má to být už za dva měsíce). Jiné týmy mohou být např. pracovními 

skupinami pro přípravu nového programu, realizaci propagační výstavy apod. 

Na ředitele klade nastavení tohoto modelu vysoké nároky v oblasti přípravy  

a definování vazeb a pravidel fungování dočasných týmů, včetně kritérií ohodnocení 

zaměstnanců, kteří se na jejich práci podílejí. Vzhledem k velikosti uvažovaného typu DDM 

se však pravděpodobně velmi vyplatí zapojit do těchto přípravných prací většinu členů týmu. 

Bude-li reálně stanoven – dohodnut harmonogram přípravy a zavádění, je velká 

pravděpodobnost, že bude systém výrazně lépe přijat.  

Možné grafické znázornění takového organizačního modelu uvádí obrázek č. 1. 

Znázornění maticové složky je navrženo podle Vodáčka a Vodáčkové (1, str. 99). 

 

Stupně řízení 

 Navržený model uvažuje s typicky dvoustupňovým řízením organizace. Na prvním 

stupni řízení budou vedoucí jednotlivých úseků (včetně provozních), druhý stupeň řízení 

představuje ředitel. V případě, že se jedná o větší pracovní tým tvořený např. ještě velkou 

skupinou externích pracovníků anebo samostatným objektem ubytovacího zařízení, je možné 

uvažovat i o třístupňovém řízení, kdy fungování maticové části pedagogických úseků bude 

mít na starosti zástupce ředitele, který bude řídit jednotlivé vedoucí úseků. V tomto 

uvažovaném typu velikosti DDM lze však předpokládat, že se bude jednat spíše o výjimečnou 

situaci. 
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obrázek č. 1 – návrh organizační struktury malého DDM 
 

 

4.1.3     Větší DDM 

 

Kdo jsme 

Tento typ DDM je charakterizován počtem zaměstnanců do 20 a s účastí 

v pravidelných zájmových činnostech mezi 700 – 2000, obvykle s několika dalšími aktivitami 

navíc (ubytovací zařízení, kluby, vzdělávací střediska). V takovém případě je na místě 

srovnání s tržním prostředím malých podniků, neboť objem činností zajišťovaných těmito 

DDM již není možné efektivně zvládnout v několika málo lidech a rovněž okruh klientů 

(zákazníků) je výrazně širší a početnější.  

Prostředím takových DDM jsou typicky větší města (popřípadě městské části velkých 

měst), jejich klienti jsou více mobilní (nevázaní na jedinou malou lokalitu) a místy dojíždějí  

i z větších vzdáleností, nacházejí si nabídky podle svého zájmu. Četnějšími  budou také 

partnerské vztahy ať už na úrovni obecní a krajské samosprávy, neziskového sektoru formou 

spolupracujících subjektů anebo firem, které se svými prostředky podílejí na realizaci cílů 

DDM. Zde se již jedná o přesahy do jiných oblastí. Pro účely této práce však postačí 
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konstatování, že důležitými tématy pro tyto typy organizací jsou komunikace a vnější vztahy, 

fundraising, standardy kvality, budování moderní image apod. 

Při velikosti, resp. početnosti klientely v jednotlivých oblastech činnosti nelze již 

vystačit s tradičním pojetím „uspořádáme kroužky, doplníme akcemi a tábory a je to“. Toto 

konstatování nemá vyznít jako zlehčení i tak náročné práce, nýbrž jako uvedení souvislostí. 

Na rozdíl od malých DDM, které zpravidla svou nabídkou pokrývají velmi přesně vymezenou 

lokalitu a obvykle jsou hlavním poskytovatelem takových služeb (případně spolupracujícím 

s místními spolky a školami), větší DDM se pohybují ve zcela konkurenčním prostředí. Platí, 

že čím větší město, tím větší potenciální cílová skupina a tím také lepší možnosti uplatnění 

jiných poskytovatelů srovnatelných služeb. Mezi konkurenty se navíc ve stále větší míře 

zařazují také školy, které se snaží zatraktivnit své vzdělávací programy a nabídky pro rodiče. 

Tradiční pojetí DDM jako majoritního organizátora široké nabídky zájmových kroužků tak 

poněkud ustupuje do pozadí. 

Organizace práce a činností DDM pohybujícího se v takto konkurenčním prostředí 

bude tedy vyžadovat mnohem vyšší míru soustředění na vyhledávání trendů a příležitostí. 

Situace s napjatostí rozpočtových prostředků a možností navyšování počtu pracovních úvazků 

se obvykle v ničem od menších měst neliší. Bude tedy nutné pracovat s organizační 

strukturou jako s nástrojem k dosažení maximální efektivity organizované práce, který 

umožní z toho, co je k dispozici, pokrýt i nadstandardní potřeby vyplývající z výše uvedených 

skutečností. 

 

Role, které v DDM existují 

Stále platí, že DDM je především pedagogickou institucí a že tedy největší zastoupení 

ve struktuře zaměstnanců mají pedagogové, jejichž charakteristika se v ničem zásadně 

neodlišuje od jiných typů DDM. Jak už bylo konstatováno, struktura činností  

a jejich forem je ve všech typech DDM v podstatě shodná. Co je pro zaměstnance náročnější, 

je výrazně vyšší objem aktivit, neustálá nutnost soustředit se na kvalitu a odbornost své práce 

a současně nutnost být aktivně zapojen v průzkumech trhu, vyhledávání příležitostí, 

vyhodnocování poptávky a neustálém přizpůsobování obsahu činnosti měnícím se potřebám 

klientů. V silně konkurenčním prostředí totiž neschopnost přizpůsobit se situaci vede ke ztrátě 

zájemců, kteří své potřeby mohou uspokojit i u jiných poskytovatelů obdobných služeb.  

Významnější roli v organizaci procesů bude hrát také administrativa a ekonomika. 

Počet účastníků v mnoha stovkách až tisících již nutně vyžaduje nějakou formu moderního 
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řešení s pomocí prostředků ICT. To přináší další nároky na zaměstnance, u nichž je nutné 

vyžadovat rutinní znalost práce s ICT, aby se jejich nedostatečné kompetence nestaly 

zpožďujícím faktorem. Pro současnou generaci rodičů (kteří zatím stále patří k nejpočetnější 

skupině klientely ať prostřednictvím svých dětí anebo i sami) je již zcela samozřejmé 

využívání moderních komunikačních technologií a schopnost nabídnout jim tento komfort je 

jedním z klíčových faktorů při posuzování modernosti a pružnosti organizace.  

Při posuzování vhodnosti organizace je nutné vycházet i ze skutečnosti, že větší DDM 

zpravidla zajišťují vedle tradičních činností (kroužky, akce, prázdniny, soutěže) také několik 

dalších významných aktivit. Patří sem kluby otevřených dveří obvykle s pedagogicky velmi 

náročnou klientelou, různá vzdělávací centra nebo výukové či zážitkové programy na klíč, 

samozřejmě i zde ubytovací zařízení, často také významná doplňková činnost jako zdroj 

příjmů (pronájmy prostor, prodej, vytížení ubytovacích zařízení v době mimo vlastní činnost 

apod.). Obvykle každá z těchto činností zaměstnává několik stálých pracovníků a navazuje  

na sebe další externí zaměstnance. V případě pedagogických činností mohou externích 

zaměstnanců být až desítky.  

 

Naše příležitosti 

 Vedle již popsaných příležitostí, které by v případě větších DDM již měly být 

považovány za samozřejmé možnosti rozvoje, lze v tomto prostředí spatřovat hlavní směry 

příležitostí jednak v rovině spolupráce s dalšími subjekty působícími ve stejném segmentu 

nabídek (včetně škol otevřených ke vzájemně výhodné spolupráci při organizování 

zájmových kroužků), jednak také ve vyhledávání možností realizace aktivit v prostředí, kde je 

prokazatelně velká koncentrace potenciálních klientů. Typicky může v současné době jít  

o nejrůznější kulturní a obchodní centra, ale i význačné firmy, úřady samosprávy apod. 

 Větší DDM mohou své příležitosti spatřovat také ve využití vlastních objektů jako 

zajímavého prostoru. Tento přístup vyžaduje velkou míru ochoty otevřít se různým skupinám 

uživatelů / klientů. Může však přinést rozšíření aktivit do cílových skupin, které tradičně 

v prostředí DDM nebyly zatím tolik zastoupeny. Vzhledem k stále sílícím tendencím vývoje 

neformálního vzdělávání je to ale žádoucí směr. Předpokladem takového přístupu je moderně 

zařízené a příjemné prostředí, které bude návštěvníky skutečně inspirovat a přitahovat. To se 

neobejde bez vysokých investic. Úkolem vedení DDM proto je připravit účinnou strategii 

směřující k získání prostředků, je-li to reálné. Zřizovatelé však někdy mohou být ochotni 

investovat prostředky do obnovy svého majetku za předpokladu, že jim DDM umí nabídnout 
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odpovídající návratnost – tedy jakousi protihodnotu v podobě moderně fungující úspěšné 

organizace, která je v dané lokalitě veřejností kladně přijímána a považována za dobrou až 

nadstandardní. Taková organizace dokáže přinášet zajímavé programy, které se mohou dobře 

prezentovat (a přinášet tak zřizovateli onu protihodnotu ve formě sdělení veřejnosti ve smyslu 

„tuto kvalitní činnost my podporujeme, protože si to zaslouží“).  

 

Vhodný typ struktury 

Jestliže v případě malých DDM mohlo být použití maticové struktury v pedagogické 

složce činnosti chápáno skoro až nadbytečně, v případě větších DDM se toto řešení zdá jako 

jediné možné. Míra angažovanosti jednotlivých pedagogů v mnoha různých typech činností  

a tedy i organizačních procesů je zde tak vysoká, že jakákoli snaha o přísně hierarchicky 

vymezené vedení nutně musí vést k omezení akceschopnosti či pružnosti celku. Limitované 

počty pracovních úvazků zpravidla neumožňují ideální pokrytí všech činností dostatečným 

počtem lidí. Je tedy potřebné hledat rezervy právě v organizaci práce a vysoké míře 

schopnosti „pomoci si sami“. Přesto však se vyplatí na určité typy činností rezervy skutečně 

najít a ve struktuře organizace jim místo vyhradit. Typicky se to týká především komunikace 

(ideálně ve spojení s marketingem), kvalitně vedené ekonomické agendy a správy a podpory 

ICT. Moderní DDM se snahou o rozvoj si nemůže dovolit tyto aspekty zanedbat.  

Rozpočty větších DDM se díky velkému počtu aktivit a klientů obvykle pohybují  

ve vyšších řádech. To umožňuje, při dobře použitých ekonomických nástrojích, zapojit další 

důležitý nástroj organizování a zajišťování činností – outsourcing. Typickým příkladem 

využití outsoucringu v prostředí školského zařízení jsou účetní a mzdové agendy nebo úklid. 

Praxe ukazuje, že je výhodnější svěřit zajišťování těchto služeb odborně zkušeným firmám, 

které disponují vším potřebným vybavením i personálem. Vedení DDM si tak ušetří velký díl 

nepříjemných a v zásadě nedůležitých, avšak nezbytných, starostí. Rozhodne-li se pro tento 

krok, je nutné zahrnout externě dodávané služby i do úvah o nastavení organizační struktury. 

Při dobrém nastavení spolupráce bude patrně zbytečné vytvářet provozní úsek – nezbytnou 

komunikaci zvládne asistentka či některý z pracovníků ekonomického úseku.  

Při definování organizační struktury ve větším DDM je nezbytné věnovat velkou 

pozornost komunikaci a vzájemným vazbám mezi jednotlivými typy činností, resp. mezi 

jednotlivými organizačními složkami. Požadavek velké míry pružnosti je zde totožný, avšak 

s rostoucím počtem zapojených prvků se rychle zvyšuje riziko chyb a konfliktů plynoucích 

z nesprávně nebo nedostatečně předaných informací. Proto musí organizační systém 
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umožňovat účinnou výměnu informací i zpětných vazeb všemi směry. Velikost tohoto typu 

DDM dává již dostatečné možnosti k odtržení vedení od každodenní reality  

a je tedy nutné na to při organizování činností myslet.  

Už bylo řečeno, že nutností větších DDM je zabezpečit dostatečně naplňování vnějších 

vztahů a rozvíjení spoluprací s partnery, zřizovatelem i dalšími institucemi. To bývá zpravidla 

jedním z hlavních úkolů ředitele, který poté výsledky svého působení předá dalším 

organizačním prvkům k využití či dokončení. Aby mohl takové funkce zabezpečit, je nutné 

vytvořit mezistupeň řízení k pokrytí běžného každodenního chodu a současně  

i podílu na strategickém rozhodování. Tento střední stupeň řízení se jeví jako velice důležitý  

a je třeba mu věnovat velkou pozornost. Výběr vhodných lidí na tyto pozice může hodně 

ovlivnit úspěšnost fungování celé struktury, neboť tito jednotlivci mají  

za úkol komunikovat všemi směry v dané struktuře, aby udrželi vzájemnou koordinaci. 

V souladu s požadavky na lidský rozměr vedení organizací typu DDM však ani v optimálně 

nastavené struktuře vedení nesmí zůstat izolované a mělo by se snažit udržet v rozumné míře 

kontakt s celým týmem. 

Samostatnou jednotkou by v takto velkém DDM mohl / měl být úsek komunikace  

a PR. Na posouzení jeho personálního obsazení závisí, zda bude samostatnou jednotkou 

pracující pro celou instituci z vnějšku (podaří-li se nalézt odborně zdatného pracovníka, který 

tuto oblast dokáže zabezpečit) anebo bude koexistovat v rámci maticové struktury 

pedagogického úseku (bude-li tvořen částmi úvazků pedagogů, kteří mají příslušné 

kompetence). Zkušenost autora ukazuje, že jednoznačně výhodnější je varianta samostatného 

úseku s vyčleněným pracovníkem, který má cíleně na starosti především tuto oblast práce.  

Za optimální organizační model lze v zásadě považovat obdobné uspořádání, jako  

u typu předchozího, tzn. kombinaci liniového řízení s maticovou strukturou ve chvíli, kdy se 

začne činnost týkat vlastního naplňování poslání organizace, tedy při zajišťování všech 

pedagogických služeb. Také zde platí nutnost maximálního soustředění pozornosti  

na analýzu probíhajících procesů a definici možných či žádoucích vazeb mezi nimi, z které 

potom vyjde určení podmínek vznikání a fungování dočasných týmů.  

Maticová struktura pedagogického úseku i v tomto případě vyžaduje členění na dílčí 

úseky, které mají na starost zajištění určených typů činností. U větších DDM s již 

rozvinutějším vzdělávacím programem a dostatečně kvalitními činnostmi se tady mohou 

výjimečně uplatnit úseky postavené na vysoce úspěšné činnosti v některém oboru, která je 

natolik známá, že funguje jako „rodinné stříbro“ a může přitahovat velké množství dalších 
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zájemců. Měl by to být však spíše výjimečný prvek opodstatněný skutečně vysokou účastí 

v daném oboru činnosti.  

Důvody vzniku dočasných týmů v takto velkém DDM budou mnohem častější  

a pestřejší. V podstatě se dá říci, že právě tato složka organizace, tedy ony účelově vznikající 

týmy, které řeší konkrétní projekt, jsou hybným motorem rozvoje celého DDM. Na stabilně 

postaveném základu fungujících úseků vytvářejí nadstavby nabídek, které takto organizovaný 

DDM odlišují od běžného a nevýrazného školského zařízení směrem k vyhledávané moderní 

instituci, jejíž prostředí je tvůrčí, lákavé, příjemné, inspirující, pomáhající. Tyto úvahy 

směřují k provázání organizování s definicí vizí, záměrů a cílů a potvrzují, že bez jednoho 

nelze dělat druhé.  

 

Stupně řízení 

Oproti předchozímu typu bude organizační model rozšířen o střední stupeň řízení. 

Typickým uspořádáním u větších DDM bude tedy třístupňové řízení. Ředitel jmenuje svého 

zástupce, který zpravidla bude mít odpovědnost za vedení pedagogického úseku. Tento 

zástupce pak bude prvkem, od nějž se odvíjí vedení maticové struktury pedagogických 

činností. Vedle této větve struktury bude existovat úsek ekonomický, popřípadě provozní 

(nebude-li využit model outsourcingu), v jehož rámci může fungovat i veškeré zajištění 

administrativy a technologií. Případně přibyde jako další linie ubytovací či rekreační 

středisko, zpravidla většího rozsahu, které vyžaduje důkladnější řízení a zajištění vytížení. 

Zde pravděpodobně lze vystačit s čistě liniovým řízením, neboť se jedná výhradně o provozní, 

popřípadě ekonomické činnosti.  

Samostatnou specifickou kapitolou větších DDM může být případ, kdy má DDM více 

pracovišť v rámci jedné lokality (typicky město, kde má DDM více budov, ale stále se jedná  

o jednu organizaci působící pro stejnou, velkou lokalitu).  Z výše uvedených principů lze 

usuzovat, že účelnější bude zachovat organizační model beze změny, pouze by v maticové 

struktuře pedagogického úseku mohly přibýt úseky totožné s odloučenými pracovišti. 

 

4.1.4 Větší DDM jako soubor několika menších 

Tento poněkud specifický případ v praxi v některých krajích nastává vlivem 

slučovacích tendencí zřizovatelů, obvykle krajů. Několik dříve samostatných malých DDM je 

spojeno do jedné organizace s jedním vedením, v zásadě však nadále působí především pro již 

dříve vymezenou a nijak nezměněnou lokální klientelu. Takto vzniklý „velký“ DDM je pak 
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spíše kompilací několika malých a jeho řízení se bude podobat spíše koordinaci aktivit 

několika samostatných středisek, než vedení velkého zařízení podle předchozí kapitoly. 

Organizační struktura by v takovém případě mohla být v podstatě divizionálním modelem 

hierarchického uspořádání, kde každá divize představuje jednu pobočku – dříve samostatný 

malý DDM. Podle velikosti těchto poboček je možné zvážit, zda uplatnit pouze jednoduchý 

jednostupňový model anebo má smysl pracovat s návrhem organizace pro malý DDM. 

 

4.1.5 Největší DDM 

Posledním typem DDM jsou organizace skutečně rozsáhlé, vykazující počty účastníků 

pravidelných činností v tisících členů, zpravidla s několika samostatnými pracovišti, která 

vyvíjejí vlastní činnost. Takové organizace většinou disponují i větším počtem rekreačních 

zařízení a obvykle zaujímají v daném kraji pozici jakéhosi metodicko organizačního lídra. 

Úkoly, které takto velké DDM zabezpečují, se neliší od dříve zmíněných. Jejich specifika 

spočívají spíše v nadregionálním, někdy i mezinárodním rozměru jejich činnosti. Zpravidla se 

také ve velké míře podílejí na koordinaci aktivit všech ostatních DDM v daném kraji a jejich 

zástupci jsou často prostředníky směrem k celorepublikovému hnutí středisek volného času, 

ministerstvu školství a dalším celostátním institucím.  

Z hlediska vlastního obsahu pedagogických činností lze bez rizik aplikovat obdobné 

organizační uspořádání, jako u předchozího typu (větší DDM), avšak toto uspořádání bude 

využitelné do úrovně jednotlivých samostatných středisek těchto velkých DDM. Centrální 

vedení lze pak srovnat s úrovní ředitelství firem s několika samostatnými závody. Půjde tedy 

o rovinu koordinační, zastřešující, jednotící a definující základní rámce existence a fungování, 

tedy vize a hlavní cíle. U těchto organizací je zpravidla nutné pracovat se čtyřstupňovým 

modelem řízení. 

Počet takto velkých DDM se v České republice pohybuje v jednotkách. Podrobnější 

specifikace organizačních procesů těchto zařízení by překročila rozsah této práce  

a zasluhovala by si spíše samostatný pohled rozšířený o vazby na kontexty řízení vzdělávací 

soustavy.  

 

4.2 A proč to nezkusit jinak? 

V současné době probíhá jistá generační obměna ředitelů DDM. Tento trend (ačkoli 

ho autor nemá podložen žádnými statistickými daty) je v posledních několika letech 

subjektivně patrný např. při setkávání na celostátní úrovni při příležitosti různých konferencí 
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a seminářů. Ředitelé, kteří se po roce 1989 ujali procesu přerodu tehdejších domů pionýrů  

a mládeže ve školská zařízení zájmového vzdělávání pracujících podle soudobých principů  

a potřeb účastníků, přicházejí v posledních letech do věku, kdy svá místa pomalu 

přenechávají mladším kolegům. Jejich nástupci jsou v některých případech relativně mladí 

lidé (věková skupina cca 30 – 40 let), kteří mohou mít velký potenciál modernějšího pohledu  

na život i rozvoj DDM.  

Protože mladších ředitelů DDM bude pravděpodobně postupně přibývat, domnívá se 

autor, že může být inspirující v závěru této práce navrhnout – s určitou dávkou 

provokativnosti či neobvyklosti – pohled na organizování chodu DDM v duchu rychlých  

a mladých trendů společnosti v 21. století. Je jistě otázkou, nakolik takové trendy postupně 

proniknou do tak významného oboru, jakým je management. Lze však vyslovit jisté 

přesvědčení, že ve společnosti bude postupně přibývat lidí vychovaných podle poněkud 

odlišných vzorců chování a pohledů na svět a tito lidé pravděpodobně dříve či později začnou 

ovlivňovat i celkový pohled společnosti na pojetí odborných disciplín.  

Prostředí DDM umožňuje do značné míry experimentovat. Samo pojetí zájmového 

vzdělávání předpokládá existenci programů, které lidem umožňují rozvíjet své zájmy, 

spontánní aktivity, osobnostní kompetence apod. DDM by mohl sehrát roli místa, které je 

otevřené modernímu myšlení a které již svým pojetím pracovního týmu dává předpoklady 

neobvyklých či neformálních přístupů. 

Za předpokladu vedení, které je vybaveno odpovídajícími kompetencemi v oblasti 

vůdcovství a koučování a které dokáže dostatečně motivovat své spolupracovníky k hledání 

poněkud odvážnějších vizí a cílů, bychom mohli najít mnohé inspirace v již zmiňované práci 

švédských ekonomů Nordströma a Riiderstrålea. Jejich pohled na management v duchu 

„funky businessu“ předpokládá, že tradiční způsob řízení firem podle různých typů 

hierarchického uspořádání přestává být v rychle se měnícím světě 21. století životaschopný. 

Aby bylo možné reagovat na nové příležitosti, je třeba umět pružně přizpůsobovat procesy  

a organizaci, neboť příležitosti rychle vznikají a zanikají. Nordström a Riiderstråle tvrdí, že 

klíčové není mít nápad, neboť tento nápad okopírovat je otázkou dnů, ne-li hodin. Své tvrzení 

opírají o skutečnost, že globálně propojený internetový svět umožňuje vyhledávat cokoli 

kdekoli skutečně velmi rychle (5). Za klíčové lze tedy považovat umění „zkrátit trvání cyklu 

nápad-výstup“ (5, s. 123). Tato myšlenka může nalézt uplatnění rovněž v prostředí 

zájmového vzdělávání jako nabídky služeb, které mají jejich příjemce inspirovat a motivovat 

k rozvoji sebe samých a jejich schopností. 
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Předpokladem zkrácení cyklu nápad-výstup se jeví schopnost pružně reagovat a měnit 

své zaměření. Volně inspirováni prací Nordströma a Riiderstrålea si můžeme takovou 

organizaci představit jako pulzující organizmus, kde neustále vznikají a zanikají dočasná 

(nikoli však náhodná) uskupení buněk, mající za cíl reagovat na vzniklou situaci. Máme 

k dispozici dostatek odborníků pro vedení těch či oněch aktivit? Je tedy možné dát jim 

impulzy k seskupení – nastartovat trvání cyklu nápadem a vytvořit podmínky pro rychlý 

výstup. Takovým výstupem může být zajímavá akce, otevřená dílna reagující na zjištěný 

zájem a dávající podněty k dalším aktivitám, ale třeba také nalezené formy participaci klientů 

DDM na jeho samotném životě. Proč neuvažovat např. o zapojení (některých skupin) 

účastníků do každodenního chodu (úměrného jejich věku a schopnostem), které jim umožní 

získat cenné praktické zkušenosti a možná i vítané hodnocení pro budoucí uplatnění? Takový 

pohled samozřejmě předpokládá značně nekonzervativní přístup celého pracovního týmu – 

tedy jistou „funkovost“ našeho DDM. 

Dopady do organizační struktury jsou jistě obtížně představitelné. „Úspěch se 

dostavuje proto, že jsme jiní. A přitom kdykoli připraveni se změnit.“ (5, s.149)  Autoři 

„funky businessu“ navrhují místo dělení organizace na jednotlivé dílčí části použít princip 

násobení – tedy spojování využitelných částí k dosažení kýženého efektu – produktu. Význam 

kladou na horizontální uspořádání, tedy nikoli stupňovité řídící pyramidy. Kruhovost 

organizace, která předpokládá vzájemnou zpětnou vazbu kolem celého týmu. Vše se točí 

kolem znalostí a schopnosti proměnit tyto znalosti ve výstup (o který někdo stojí).  

Pokusíme-li se navrhnout chod DDM podle těchto principů, dostaneme zřejmě jistou 

kombinaci pevně daných úkolů (zajistit každodenní fungování kurzů a provoz) a skupiny 

„vůdčích buněk“, tedy jednotlivců či malých týmů, které se zaměří na vymýšlení (nápad)  

a realizaci (výstup) aktivit, které směřují k uspokojení potřeb jednotlivých cílových skupin. 

Kolem těchto buněk se pak podle potřeby sdruží takoví členové týmu, kteří mají pro realizaci 

dané aktivity dostatek znalostí a schopností. Důležitým faktorem bude kruhovost vůdčích 

buněk, tedy neustálá komunikace po společné trase, která zahrnuje také vedení DDM jako 

jednu ze součástí vůdčích buněk (rovněž však mající své pevné úkoly).  

Autor si je plně vědom určité míry zkratkovitosti naznačeného pohledu. Má však jít 

skutečně jen o námět k hledání řešení, inspiraci k uvažování těm týmům, které chtějí hledat 

moderní a neověřené cesty, aby posléze svůj postup precizovaly a přizpůsobily rychle se 

měnící realitě. Tento pohled vychází z předpokladu, že DDM může být prostředím  

pro postupy s vysokou mírou experimentu (nikoli nahodilosti!).  
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5 Závěrečné shrnutí 
Domy dětí a mládeže jsou v České republice součástí vzdělávací soustavy jako školská 

zařízení zaměřená na služby v zájmovém vzdělávání. Poskytování těchto služeb předpokládá 

reakci na potřeby klientů v oblasti rozvoje osobnostních i jiných kompetencí, ale také potřeby 

pouhé regenerace, relaxace či poznávání nových prostředí a vztahů.  

Organizaci činnosti DDM je nutné posuzovat jako proces neustálého přizpůsobování 

uvedeným potřebám. Je-li nutné reagovat na měnící se potřeby, je nutné organizovat tak, aby 

byla dostatečně pružná reakce umožněna. Zájmové vzdělávání sestává ze služeb a aktivit 

majících častěji povahu spíše krátkodobějších celků a tedy předpokládá častější změny 

v obsahu a zaměření těchto celků.  

S využitím teoretických východisek a závěrů provedeného výzkumu definuje tato 

práce typologii domů dětí a mládeže s ohledem na jejich velikost a obsah činnosti. Rovněž 

popisuje v současnosti obvykle využívané formy organizačního uspořádání a potvrzuje 

hypotézu, že stále převládá tradiční způsob organizace DDM. 

Návrh optimální organizační struktury (jedné z možných využitelných) se opírá  

o faktory jako prostředí, v němž se DDM pohybuje, jeho velikost, procesy, které s daným 

prostředím a velikostí obvykle souvisejí, a také příležitosti, které mohou určovat další vývoj 

DDM. Návrh samotný se snaží poskytnout vodítka k nastavení pružné organizační struktury 

vycházející z principu určité dočasnosti fungujících pracovních týmů, které jsou zapojeny  

do širšího rámce vycházejícího z dobře a srozumitelně formulovaných vizí a cílů organizace.  

Na závěr práce zmiňuje určitý alternativní pohled na problematiku vycházející 

z principů dosud málo rozšířených přístupů, avšak dávající možnost jiných směrů uvažování  

a hledání řešení v prostředí jisté uvolněnosti tradičního organizačního modelu.  

Proces utváření organizační struktury a pojetí DDM v prostředí současné společnosti 

není pevně časově ohraničen a předpokládá neustálé prověřování aktuálnosti a účinnosti 

organizačního chování. Rovněž tato práce postihuje problematiku pouze v omezené míře dané 

rozsahem práce. Autor předpokládá další zkoumání a ověření popisovaných principů v praxi 

v prostředí českého zájmového vzdělávání. 
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Přílohy 
Příloha č. 1 – průvodní dopis a dotazník použitý pro šetření    

 

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

 

Dovolte mi požádat Vás o trochu Vašeho vzácného času, který bych rád využil 

prostřednictvím tohoto výzkumného šetření.  

 

Provádím výzkum zaměřený na organizační strukturu používanou ve střediscích volného 

času. Výzkum si klade za cíl přispět k řešení problematiky optimální organizační 

struktury, která by vyhovovala současnému rozložení činností v DDM i nárokům 

zřizovatele.  

 

Zjištěná data plánuji využít pro potřeby tohoto výzkumu, který je prováděn jako součást 

závěrečné bakalářské práce při studiu školského managementu na pedagogické fakultě 

UK.  

 

V příloze tohoto mailu najdete excelovský formulář s několika dotazy, o jejichž 

zodpovězení Vás prosím. Spolu s vyplněným dotazníkem, prosím, zašlete zpět grafické 

znázornění Vámi stanovené organizační struktury, pokud možno s uvedením názvů 

jednotlivých oddělení / úseků činnosti a jejich obsazení přepočtenými pracovními úvazky. 

 

Budu Vám velmi vděčný, bude-li ve Vašich možnostech zaslat odpověď zpět  

do 7.3.2008. 

 

Děkuji Vám předem za spolupráci, přeji příjemné jaro a hodně úspěchů Vašemu DDM! 

 

Josef Chmel, 

ředitel DDM Praha 3 - Ulita 

 

 

 



 

 

 



Příloha č. 2 - data získaná šetřením

Kraj - sídlo DDM Typ organiz. Vliv úřadu na org.str. Vliv úřadu na příplatky Zájm. útv. Přílež.činn. Tábory Soutěže Kluby Zaměření Jiné činnosti
struktury
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Královéhradecký tradiční 2 2 obec N N 41 425 79 2007 11 210 1 860 0 2 mateř. centrum, lezecká stěna
Středočeský jednoduchá 1 2,8 obec N N 23 200 15 2000 1 45 1 50 0 0
Jihomoravský typy činností 2 3 kraj N N 93 1060 31 6482 5 147 0 0 0
Královéhradecký jednoduchá 1 4 obec N N 50 400 100 8000 5 100 5 1000 1 35 stolní fotbal,hokej,hry,četba,kreslení, PC 0
Zlínský tradiční 2 4 obec N N 38 400 350 7500 11 250 11 300 1 10 mateřský, klub přátel divadla 0
Moravskoslezský tradiční 2 4 obec N N 46 570 105 6820 8 280 12 1500 1 10 fantasy, historický boj 1 poradenství v turistice, debrujáři
Zlínský jednoduchá 2 4,5 kraj N N 30 300 20 4000 5 250 0 1 15 kulečník,fotbálek,šipky,ping,internet… 1 mateřské centrum
Ústecký tradiční 3 4,5 obec N A stanovit nejnižší procento 28 394 59 2280 10 332 1 115 0 1 mateřské centrum
Moravskoslezský jednoduchá 3 5 obec N N 40 411 418 6589 8 227 4 264 0 0
Plzeňský jednoduchá 1 5 kraj N N 37 455 65 3025 2 30 1 32 1 12 kulečník, hry, fotbálek… 0
Moravskoslezský tradiční 2 5 obec N N 35 560 41 1228 5 240 7 321 0 0
Praha tradiční 3 5 obec N N 90 900 40 1300 15 500 10 1500 1 30 sport na hřišti a v tělocv.,klubové akce 1 výtvarné programy pro školy
Královéhradecký jednoduchá 1 6 obec N N 47 452 168 5466 18 270 15 230 0 1 dětské dopravní hřiště
Vysočina typy činností 3 6 kraj N N 43 700 43 4200 6 300 3 80 0 0
Pardubický jednoduchá 2 6 kraj N N 72 903 68 6025 4 89 20 4882 1 30 pétang, čajovna, stěna, veřejný internet 2 dopravní hřiště,  vzdělávání učitelů
Moravskoslezský tradiční 3 6 kraj N N 130 1733 516 33221 44 1213 113 21220 0 1 loutkové divadlo
Ústecký typy činností 2 6,6 kraj N N 55 480 72 1400 6 300 25 350 1 malování, dětský koutek, fotbálek 0
Středočeský tradiční 2 7 kraj A snížení počtu zaměstnanců A zvýšení 60 700 130 8000 15 200 15 800 1 30 hry, kulčeník, šipky, hudba 1 zahrada, dopravní hřiště
Jihočeský tradiční 3 7 kraj N A výší rozpočtu 82 900 40 10000 7 200 20 1200 0 0
Karlovarský jen střediska 3 7,5 obec N A rozhodl o výši příplatků 48 490 235 8715 4 78 0 1 30 volné hraní 0
Pardubický jednoduchá 1 8 kraj N N 61 680 231 11560 5 169 48 3509 0 0
Jihočeský tradiční 3 8 kraj A A dvojnásobný nárůst 66 689 366 10233 6 189 52 5564 0 0
Zlínský typy činností 3 8 obec N N 65 888 105 875 12 324 4 235 0 0
Jihočeský jen střediska 3 8,5 kraj N N 128 987 151 6371 8 524 1 1 28 hry, přednášky, tanec 1 metodická činnost
Středočeský jen střediska 2 8,5 kraj A určovat počet zástupců N 103 1480 41 3700 3 120 30 3200 1 1 výuk.progr., akce pro další subjekty
Plzeňský jen střediska 3 8,5 kraj N N 148 1898 308 40300 25 800 121 20000 1 40 prevence,kreativní,hry,sport,PC,DVD 1
Ústecký jen střediska 2 9 obec A N 40 615 155 8247 5 107 28 1073 0 1 mateřské centrum
Moravskoslezský jen střediska 3 9,4 obec N N 95 1122 541 33269 11 249 5 394 0 0
Moravskoslezský typy činností 3 9,5 salesiáni N N 16 203 36 1312 51 523 0 1 50 romské děti 0
Ústecký tradiční 3 10 obec N N 61 776 339 10273 2 152 41 3500 1 25 v ZŠ, ranní a odpolední 1 dopravní hřiště, besedy
Vysočina tradiční 2 10 kraj N N 56 1200 110 24500 60 700 22 900 0 0
Středočeský tradiční 2 11 obec N N 78 1177 264 8262 22 597 11 1133 1 83 herna, zookoutek, osvěta, informace, výs 1 výuk.progr., projekty,kampaně
Královéhradecký typy činností 3 12 obec A omezující,maloměšťáckou A neuznává řízení externist 85 880 150 16000 18 600 30 1200 1 10 ICM, otevř.klub,deskové hry 1 mateř.centr.,vzdělání dosp., dobrovolníci
Liberecký typy činností 3 12 obec N N 72 822 56 16764 22 530 18 488 1 20 televize, četba, stolní hry, fotbálek 1 osvěta a informace
Praha tradiční 3 13 obec N N 110 1037 343 17911 25 588 112 9898 1 17 kulečník, internet, šipky, fotbálek… 0
Královéhradecký jednoduchá 2 13 obec N N 100 1100 10 20000 20 600 70 6500 0 0
Ústecký tradiční 2 13 kraj N N 92 1246 170 21958 5 159 37 9814 1 25 stěna,posilovna,hry,kulečník,šipky… 0
Moravskoslezský tradiční 1 14 obec N N 51 620 109 7839 14 313 3 128 0 0
Praha tradiční 2 14 kraj A snaha navrhnout jinou N 113 844 224 15054 17 427 69 2550 1 15 otevřený klub pro děti, hry, dílny, PC… 1 výukové programy, dopravní hřiště
Středočeský jednoduchá 1 14 kraj N N 49 1005 538 8312 44 459 43 4333 1 50 internet, stolní hry,, ping… 0
Vysočina jednoduchá 2 14 obec N N 64 832 129 15626 52 1282 42 2396 1 12 společ.hry, počítače 0
Jihočeský tradiční 3 15 kraj A ano, museli změnit N 114 1096 207 7112 14 327 26 4770 0 1 vzdělávací programy 
Plzeňský tradiční 2 16 kraj N N 80 1000 50 9000 8 400 16 2500 1 200 internet, šipky, herna pro nejmenší 0
Olomoucký tradiční 1 16 kraj A stanovil nejvyšší stupeň A určením stupně řízení 120 1430 548 31359 26 769 13 2028 0 0
Praha tradiční 3 17 kraj A snaha snížit počet stupňů N 90 1042 196 7321 30 678 45 2905 1 15 hry, fotbálek, kulečník, sci-fi, turnaje 1 výukové programy 
Praha tradiční 3 18 kraj A snaha usměrnit počet ved. N 160 1400 240 10500 19 450 16 800 1 10 otevřený klub neorganiz.mládež 1 divadlo, školící středisko
Praha tradiční 3 24 kraj N N 96 1100 260 8800 32 1400 28 4100 1 16 otevřený klub neorganiz.mládež 1 vzděláví programy, vzděl. dospělých
Moravskoslezský typy činností 4 52 kraj N N 190 2299 920 159276 146 3822 92 74527 6 150 tématické kluby včetně instruktorů 0
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